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Apresentação 

Esta tese é composta por quatro capítulos principais. Uma introdução geral irá apresentar 

brevemente os temas abordados nos quatro manuscritos que virão em sequencia. O primeiro 

capítulo “Variação temporal na interação entre plantas produtoras de óleo e seus visitantes 

florais”, trata de uma avaliação bianual da estrutura da rede de interação entre as plantas 

produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo floral, e o papel da abundância das plantas 

nessa interação. No segundo capítulo, intitulado “Variação espacial na interação entre plantas 

produtoras de óleo floral e seus visitantes florais.”, comparamos a rede de interação destes 

organismos em algumas localidades do cerrado e mostramos que um grupo de super-generalistas 

sustenta as interações em diferentes locais e que as interações mais especialistas tendem a ser 

perdidas. O terceiro capítulo “Análise morfométrica entre indivíduos de Tetrapedia diversipes 

provenientes de populações da Floresta Atlântica de São Paulo”, teve como objetivo 

correlacionar medidas morfométricas de indivíduos de T. diversipes com o sexo, tamanho do 

ninho, volume de alimento e população de origem. O quarto capítulo, “Odores voláteis de plantas 

produtoras de óleo floral são um sinal de atração para seus visitantes especializados?”, investigou 

se as plantas produtoras de óleo floral produzem compostos voláteis e se esses voláteis são 

utilizados pelas abelhas coletoras de óleo como sinal de atração. Uma Conclusão Geral pontua os 

principais achados da tese. 
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Resumo - A interação entre plantas e seus visitantes florais forma uma rede de interação complexa. 

Essa rede de interação possui propriedades emergentes que caracterizam a estrutura da rede. A 

composição, a riqueza e o papel das espécies nas redes de interação podem variar espaço-

temporalmente e levar a alteração na estrutura das redes. A estrutura também pode variar de acordo 

com o grau de dependência entre os pares de espécies. É esperado que interações com elevado grau 

de dependência mútua variem menos no tempo e no espaço. A interação entre as plantas produtoras 

de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo é de alta dependência mútua, já que as abelhas 

necessitam do óleo para alimentar as larvas e construir ninhos e são polinizadores mais importantes 

dessas plantas. O alimento larval destas abelhas é composto por pólen, óleo e néctar. A quantidade 

de alimento disponível para as larvas pode influenciar o tamanho dos adultos quando emergirem. As 

espécies de abelhas coletoras de óleo são solitárias, ou seja, não existe contato entre as gerações. 

Assim uma abelha recém-emergida deve ser capaz de encontrar as fontes de óleo, seguindo algum 

sinal de atração, que poderia ser através de odores voláteis. No presente trabalho analisamos se a 

estrutura da rede de interação formada pelas plantas produtoras de óleo floral e seus visitantes 

coletores de óleo varia espacialmente e temporalmente. Para a análise temporal coletamos dados da 

interação por dois anos em Itirapina, São Paulo. No estudo de variação espacial comparamos as 

redes de interação em cinco áreas de cerrado no interior de São Paulo. Em ambos os estudos usamos 

métricas de redes complexas. Além disso, estudamos a relação entre tamanho de célula de cria e 

quantidade de alimento disponível para as larvas e tamanho das abelhas adultas ao emergirem, para 

uma espécie de abelha coletora de óleo: Tetrapedia diversipes. Para isso medimos abelhas e suas 

células de cria e relacionamos estas medidas. Também manipulamos a quantidade de alimento 

disponível para as larvas e medimos os adultos emergidos. Por fim, procuramos odores voláteis em 

Byrsonima intermedia. Coletamos odores voláteis com a técnica de dynamic headspace. Analisamos 

as coletas com GCMS. A estrutura da rede de interação entre as plantas produtoras de óleo floral e 

as abelhas coletoras de óleo variou espaço-temporalmente. A análise temporal mostrou que o grau 



 

 

de especialização da rede foi fortemente alterado entre os anos de estudo e que a abundância foi um 

fator importante para explicar a ocorrência das interações. As espécies que tiveram suas abundâncias 

alteradas entre os anos também tiveram alteração no número de interações. Na análise espacial 

observamos que as interações e as espécies compartilhadas entre os locais de estudo foram aquelas 

com maior grau de interação (generalista). Além das interações e espécies generalistas se manterem 

nas cinco localidades, as espécies generalistas sustentam as espécies localmente raras. Byrsonima 

intermedia foi considerada uma espécie super-generalista nas cinco redes analisadas e 77% das 

interações compartilhadas envolveram esta espécie. A morfometria dos indivíduos de Tetrapedia 

diversipes estudados foi positivamente correlacionada com o volume da célula de cria e a quantidade 

de alimento. Quando relacionamos o volume das células de cria com as medidas corpóreas das 

abelhas verificamos que as abelhas maiores emergiram em células maiores. No entanto essa relação 

foi fraca. Após o experimento de manipulação de alimento verificamos que as abelhas emergidas de 

células sem manipulação foram maiores que as abelhas que tiveram o alimento retirado, e que entre 

as abelhas manipuladas aquelas que receberam mais alimento foram maiores. Nós não encontramos 

odores voláteis em flores de Byrsonima intermedia. 
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Abstract – The plant pollinator interaction forms a complex network. These networks have 

emergent properties that characterize the structure of network. The number, identity and species’ 

role of the network may vary spatio-temporally and lead to changes in the structure of the networks. 

Moreover, the structure may vary according to the dependence degree of the interacting pairs. It is 

expected that interactions with a high mutual dependence degree are more stable. The interaction 

between oil producing plants and oil collecting bees is highly mutual dependence, since bees need 

oil to feed the larvae and are pollinators of these plants. The larval diet consists of pollen and 

oil/nectar. The amount of food available to the larvae may influence the adults’ size. The oil 

collecting bees are solitary, i.e., there is no contact between generations. Thus, a naive emerged bee 

should be able to find the oil plants, using some attractive cues that could be volatile odor. In this 

work we want to answer if the network structure of the interaction between oil producing plants and 

oil collecting bees varies spatially and temporally. For the temporal analysis we carried out field 

work for two years at Itirapina, São Paulo. In the study of spatial variation we compare interaction 

networks in five areas of cerrado. In both studies we use metrics of complex networks. Furthermore, 

we studied the relation between size of adult bees (Tetrapedia diversipes) and brood cell sizes and 

the amount of food available for the larvae. We measured the bees and their brood cells and relate it. 

Also we manipulated the amount of food available for the larvae and we took measures of the 

adults. Finally, we search for volatile odors in Byrsonima intermedia. We collect volatile odors with 

the technique of dynamic headspace. We analyzed the samples with GCMS. The network structure 

of interaction between oil producing plants and oil collecting bees varied spatio-temporally. The 

temporal analysis showed that the specialization degree of the network changed between the years 

and that the abundance has a key role to explain the occurrence of interactions. Species that had 

changed their abundances between years were also changed in the number of interactions. Spatial 

analysis found out that the interactions and species ubiquitous among the study sites were those that 

had the greatest interaction degree (generalist specie). Moreover, generalist species maintain the 



 

 

locally rare species. Byrsonima intermedia was regarded a super-generalist specie in the five 

networks analyzed and 77% of ubiquitous interactions involved this species. The morphometry of 

Tetrapedia diversipes individuals was positively correlated with the volume of the brood cells and 

the amount of food. When relating the volume of brood cells with measures of bees we found that 

larger bees emerged in larger cells. However this relationship was weak. The experiment of handling 

food showed that bees emerged from control cells were larger than bees that had the food removed, 

and between the manipulated bees those who received more food became bigger. We did not detect 

volatile odors in flowers Byrsonima intermedia. 
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Introdução Geral 

A associação entre plantas e visitantes florais, assim como outros tipos de interação, forma 

uma rede complexa (Albert & Barabási 2002). As redes nas quais estão organizados os diferentes 

tipos de mutualismos compartilham características estruturais que são estáveis (Jordano et al. 2003). 

Através do uso da abordagem de redes complexas é possível evidenciar determinadas características 

de como as interações encontram-se organizadas na natureza. As métricas mais usadas dizem 

respeito ao número de interações que cada espécie fez e à estrutura das redes. O grau é o número de 

interações que uma espécie i fez. O número de interações é o número de espécies do outro nível 

trófico com as quais a espécie i interagiu (Jordano et al. 2003). De acordo com o grau, as espécies 

são classificadas como generalistas (aquelas que fazem muitas interações) e especialistas (aquelas 

que fazem poucas interações). A distribuição do grau nas redes mutualísticas segue a lei de potência 

ou de potência truncada, onde há um elevado número de espécies com valores de grau baixos, e 

poucas espécies com valores de grau elevados (Jordano et al. 2003). De uma forma geral, as 

espécies tendem a se conectar com aquelas com elevado valor de grau do outro nível trófico, o 

chamado anexo preferencial (Barabási & Albert 1999). A diferença no grau das espécies e a 

associação entre generalistas e especialistas são assimetrias que aparecem em várias redes 

mutualísticas (Jordano 1987). Outro padrão bastante encontrado em redes mutualísticas é a estrutura 

aninhada. O aninhamento surge de uma assimetria das interações e ocorre quando as espécies mais 

especialistas interagem com um subconjunto dos parceiros das espécies mais generalistas, e 

raramente as espécies especialistas interagem entre si (Bascompte et al. 2003). Em geral, a estrutura 

aninhada é encontrada em mutualismos facultativos (Bascompte et al. 2003, Guimarães et al. 2006). 

Em mutualismos com elevado grau de dependência entre as espécies, geralmente, encontra-se a 

estrutura modular (Fonseca & Ganade 1996). A modularidade ocorre quando um grupo de espécies 

interage mais entre si do que com as demais espécies da rede, formando um compartimento. As 

diferenças entre a estrutura de diferentes tipos de mutualismos mostram que o grau de intimidade 

das espécies interagentes resulta em diferentes formas de organização da rede. Por consequência, os 

mutualismos com graus diferentes de intimidade entre as espécies têm dinâmicas evolutivas distintas 

(Thompson 2005, Pires & Guimarães 2012). Por exemplo, a estrutura modular de interações com 

alto grau de dependência leva a dinâmicas evolutivas previsíveis, onde cada mudança evolutiva 

quase sempre gera uma resposta evolutiva na rede. Por outro lado, a estrutura aninhada de interações 

facultativas faz com que a maior parte das mudanças evolutivas não leve à respostas evolutivas na 

rede. Mas, quando um generalista apresenta uma mudança evolutiva existe uma resposta evolutiva 

em várias espécies na rede (Guimarães et al. 2007). 



 

 

Entender se a topologia de redes de interação planta-polinizador varia é uma meta desejável, 

porque testa a hipótese de topologia constante. Bascompte et al. (2006) argumentam que as 

propriedades de redes de polinização podem dar idéias do passado da história coevolutiva, que 

assume interações relativativamente fixas. De fato, há uma boa razão para erguer uma hipótese 

alternativa de topologia variável. Populações de insetos polinizadores muitas vezes oscilam entre 

anos (Williams et al. 2001), de modo que o seu papel como generalistas e especialistas poderiam 

flutuar anualmente como suas populações. Comunidades de plantas podem variar menos durante 

curtas escalas de tempo, isso se as espécies são predominantemente de vida longa. Porém, a 

produção de flores numa população inteira pode variar substancialmente. Tepedino & Stanton 1980 

e Ollerton & Lack 1998 sugerem que as plantas podem ser tão sensíveis quanto os polinizadores à 

variações anuais em temperatura e precipitação. Também sabemos que as populações de planta 

podem experimentar qualitativamente ou quantitativamente diferentes tipos de polinizadores através 

do tempo (Cane et al. 2005, Ollerton et al. 2007). Essa variação poderia potencialmente alterar a 

estrutura de rede e resultar em mudanças nas espécies que ocupam funções ecológicas específicas. 

Por exemplo, o grupo de espécies generalistas com as quais a maioria dos especialistas interage. As 

espécies de plantas ou de polinizadores abundantes em cada ano são susceptíveis a interagir com um 

grande número de espécies e parceiros, sendo generalistas, enquanto que as espécies relativamente 

raras são susceptíveis a interagir com apenas alguns parceiros e funcionam como especialistas 

(Dupont et al. 2003, Ollerton et al. 2003, Vázquez & Aizen 2004). Realmente, estudos verificaram 

que a estrutura das redes de interação pode variar ao longo do tempo ou do espaço. De uma forma 

geral, o aninhamento e a modulariade não variam espaço-temporalmente (Petanidou et al. 2008, 

Dupont et al. 2009). No entanto, a composição, abundância e o papel das espécies nas redes de 

interação alteram-se espaço-temporalmente (Olesen et al. 2008). 

As redes de interação tem um papel importante na manutenção da biodiversidade 

(Bascompte et al. 2006), mediação das respostas do ecossistema às mudanças ambientais (Brooker 

2006, Suttle et al. 2007) e à estabilidade dos serviços ecossistêmicos (Ives & Carpenter 2007). Na 

estrutura das redes de interação, por exemplo, a assimetria das interações leva a uma redundância 

nas interações, que previne extinções (Memmott et al. 2004, Schleuning et al. 2012). A tolerância 

das redes de interação à extinção de espécies é maior num cenário de extinções aleatórias (Kaiser-

Bunbury et al. 2010). No entanto, as extinções nas redes de interação não são aleatórias, as espécies 

e interações especialistas e menos frequentes são mais propensas à extinção (Aizen et al. 2012). As 

espécies generalistas parecem possuir papel importante na manutenção da estrutura das redes de 

interação, essas espécies formam um grupo central de interações, sendo conectoras das redes e 
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mantenedoras das interações localmente raras (Bastolla et al. 2009, Thébault & Fontaine 2010, Fang 

& Huang 2012, Mello et al. 2012). 

Muitas Angiospermas dependem de um vetor para transferir pólen de uma flor para estigmas 

co-específicos (Real 1983, Bawa 1990). Os visitantes vão às flores procurando, principalmente, 

néctar e pólen. Em alguns casos, são oferecidos odores florais, resinas e óleo (Dressler 1982, Dafni 

1992, Endress 1994). As relações entre plantas e visitantes florais produziram interações de forte 

dependência mútua e interações facultativas (Faegri & Van der Pijl 1971). Entre as relações de 

dependência mútua está a interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras 

de óleo (Vogel 1969, Neff & Simpson 1981). As plantas produtoras de óleo floral pertencem a 11 

famílias (Renner & Schaefer, 2010). O óleo floral é produzido em glândulas chamadas de elaióforos, 

que podem ser de dois tipos: epitelial e tricomático. Os elaióforos epiteliais são pequenas áreas de 

epiderme secretora na qual o óleo se acumula embaixo da cutícula. Os elaióforos tricomáticos são 

tricomas glandulares que secretam óleo (Vogel 1974). As abelhas coletoras de óleo floral pertencem 

a mais de 330 espécies (Alves dos Santos et al. 2007), e possuem adaptações morfológicas e/ou 

comportamentais para a coleta deste recurso (Neff & Simpson 1981). O óleo é utilizado na 

impermeabilização dos ninhos e na alimentação larval, misturado ao pólen (Neff & Simpson 1981, 

Buchmann 1987). As abelhas coletoras de óleo não possuem relação estreita com as plantas fontes 

de néctar e pólen, apenas com as fontes de óleo. Essas abelhas são solitárias e as fêmeas nidificam 

em orifícios preexistentes de madeira ou no solo (Silva et al. 2001, Aguiar & Gaglianone 2003, 

Gaglianone 2005). Os ninhos são compostos por várias células de cria, onde a fêmea coloca um ovo 

e o alimento (Aguiar & Garófalo 2004, Alves dos Santos 2006). A quantidade de alimento que as 

abelhas colocam para as larvas parece ser importante para o tamanho que esses indivíduos terão 

quando emergirem (Johnson 1990, Rooijakkers & Sommeijer 2009, O’Neill et al. 2010). O tamanho 

das abelhas adultas está relacionado com a capacidade de voo, com o número de ovos e com defesa 

de território (Ribeiro 1994, Alcock 1995, Rooijakkers & Sommeijer 2009). Assim, a quantidade de 

alimento disponível para as larvas pode afetar seu sucesso reprodutivo quando adulto. Para as 

espécies de abelhas que nidificam em cavidades pré-existentes o tamanho da célula de cria é 

limitado pelo diâmetro da cavidade (Klostermeyer et al. 1973). Dessa forma, parece haver uma 

relação entre tamanho da célula de cria, quantidade de alimento aprovisionado e tamanho das 

abelhas adultas. 

As abelhas coletoras de óleo são solitárias, ou seja, a cria não tem contato com a geração 

anterior (Michener 2007). Assim, as abelhas devem ser capazes de identificar e coletar as fontes de 

óleo que são necessárias à sobrevivência da sua prole. Em outros grupos de abelhas solitárias com 



 

 

forte dependência das fontes florais foi verificado que os odores voláteis produzidos pelas plantas 

hospedeiras seriam o sinal responsável para as abelhas reconhecerem as plantas (Dobson & 

Bergstrom 2000, Burger et al. 2011). Os odores voláteis produzidos por uma espécie de planta 

produtora de óleo floral do velho mundo (Lysimachia punctata Myrsinaceae) atraiu indivíduos da 

abelha coletora de óleo (Macropis fulvipes - Melittidae) (Dötterl & Schäffler 2007). Dessa forma, 

parece razoável que as espécies de plantas produtoras de óleo floral presentes no cerrado produzam 

odores voláteis, e que estes odores sejam um sinal de atração utilizado pelas abelhas coletoras de 

óleo.  

Nesta tese foi investigado se a estrutura da interação entre as plantas produtoras de óleo 

floral e as abelhas coletoras de óleo varia espaço-temporalmente, e se a abundância das plantas 

influencia a formação das interações. Também foi investigada a relação entre volume de célula de 

cria e quantidade de alimento com o tamanho dos adultos de Tetrapedia diversipes. Por fim, foi 

estudado se uma espécie de planta produtora de óleo floral (Byrsonima intermedia) produz odores 

voláteis. 
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Capítulo 1 – Variação temporal na interação estreita entre plantas produtoras de 

óleo floral e as abelhas coletoras de óleo. 

  



 

 

Capítulo 1 – Variação temporal na interação estreita entre plantas produtoras de 

óleo floral e as abelhas coletoras de óleo. 

 

Resumo – Redes de interação formadas por espécies com alto grau de intimidade devem variar pouco 

temporalmente, conter poucas espécies e sua topologia deve ser influenciada pela principalmente história 

evolutiva dos parceiros. Estudamos a interação especializada entre as plantas produtoras de óleo floral e as 

abelhas coletoras de óleo durante dois anos. Nosso objetivo foi analisar a estabilidade desta rede ao longo do 

tempo e verificar se a topologia não é influenciada pela abundância. Na rede de interação do 1º ano foram 

formadas 13 interações de 15 possíveis, foi e composta por três espécies de planta e cinco espécies de 

abelhas. No 2º ano a rede foi especialista, ocorreram apenas 14 interações de 40 possíveis, e foi composta por 

quatro espécies de plantas e 10 espécies de abelhas. As três espécies de plantas e três espécies de abelhas 

presentes na rede do 1º ano fizeram parte da rede no 2º ano. No entanto, apenas quatro interações observadas 

no 1º ano foram novamente observadas no 2º ano. O número de interações variou com a abundância das 

plantas. As espécies Byrsonima vaccinifolia e B. coccolobifolia tiveram 5 e 4 interações (grau normalizado 

igual a 1 e 0,8 ) no  1º ano, respectivamente. No 2º ano a abundância destas plantas foi menor que no 1º ano e 

o grau foi de 0,2 e 0,1 (2 e 1 interação), respectivamente. A abundância e o número de interações de B. 

intermedia não variaram entre os anos. A estrutura da rede com alta dependência mútua formada pelas 

plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo demonstrou instabilidade e ser influenciada 

pela abundância. 

 

Palavras-chave: Redes de interação; Centridini; Malpighiaceae; Cerrado. 
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Introdução 

Nos trópicos, mais de 90% das espécies vegetais dependem de um vetor para realizar a 

polinização, em troca deste serviço as plantas oferecem recursos florais (Real 1983, Bawa 1990). 

Um desses recursos florais é o óleo, produzido em glândulas chamadas de elaióforos, que podem ser 

tricomáticos ou epiteliais (Vogel 1969, 1974). As plantas que produzem óleo floral pertencem a 11 

famílias (Renner & Schaffer 2010) e são visitadas por mais de 330 espécies que coletam óleo (Alves 

dos Santos et al. 2007). A interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras 

de óleo é bastante estreita (Renner & Schaffer 2010). Muitas destas plantas são polinizadas pelas 

abelhas coletoras de óleo, e as abelhas dependem do óleo para completar seu ciclo de vida, já que a 

alimentação das larvas e construção do ninho depende deste recurso (Neff & Simpson 1981, 

Buchmann 1987). Essa relação estreita levou a modificações comportamentais e morfológicas 

adaptadas para a coleta do recurso (Neff & Simpson 1981). As abelhas coletoras de óleo apresentam 

cerdas simples ou ramificadas que formam um “pente” e estão presentes nos basitarsos anteriores 

e/ou médios e servem para raspar as glândulas de óleo nas flores (Roig Alsina 1997). Algumas 

espécies de abelhas podem interagir mais freqüentemente com plantas de um determinado tipo de 

elaióforo (Machado 2004). As redes de interação formadas pelas plantas produtoras de óleo floral e 

as abelhas coletoras de óleo tem como espécies centrais as abelhas pertencentes aos gêneros Centris, 

Epicharis e as plantas dos gêneros Byrsonima e Banisteriopsis (Mello et al. 2012). 

O grau de intimidade das interações afeta a estrutura das redes de interação (Guimarães et al. 

2007). Interações com baixo grau de intimidade são mais aninhadas, mais ricas em espécies e sua 

estrutura é muito influenciada pela abundância (Bascompte et al. 2003, Guimarães et al. 2006). Por 

outro lado, em interações com alto grau de intimidade as redes são mais especializadas (Blüthgen et 

al. 2007), têm estrutura modular e são compostas por poucas espécies, quando comparadas com  

interações de menor dependência mútua (Fonseca & Ganade 1996, Pires & Guimarães 2012). Em 

interações estreitas espera-se que a topologia da rede seja estável e que a estrutura da rede seja 

influenciada pela história evolutiva entre os pares de espécies e que a abundância tenha pouca 

importância (Fonseca & Ganade 1996, Ollerton 2006). Nós estudamos a estreita relação entre as 

plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo por dois anos, e fizemos as seguintes 

questões: 1) As redes de interação das plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de 

óleo floral são modulares, pobres em espécies e especializadas? 2) A topologia da rede é estável 

temporalmente? 3) A abundância influência a estrutura das redes? 

 

Metodologia 



 

 

Área de estudo 

O trabalho foi realizado durante dois anos na Estação Ecológica de Itirapina (EEI) (Fig. 1), 

situada entre os municípios de Itirapina e Brotas (22º00' - 22º15'S, 47º45' - 48º00'W, 720-750m de 

altitude). As coletas foram realizadas entre setembro de 2010 e fevereiro de 2011 (1º ano) e entre 

setembro de 2011 e fevereiro de 2012 (2º ano). A EEI tem uma área de 2.300 hectares, a vegetação é 

composta por espécies de cerrado, com fisionomias principalmente de campo sujo, campo limpo e 

campo cerrado. 

 

 

 

Figura 1 – Estação Ecológica Itirapina, à esquerda vista parcial de uma das parcelas de estudo. 

 

Coleta de dados 

Trinta pontos georeferenciados foram sorteados e nestes pontos foram montadas parcelas 

fixas de 30 x 30 metros. Mensalmente as parcelas foram vistoriadas e qualquer planta produtora de 

óleo floral que estivesse com flores foi observada por 5 minutos. Durante a observação, quando 

chegou um visitante floral ele foi acompanhado visualmente e ele pode visitar as flores. Algumas 

espécies de abelhas coletoras de óleo fazem visitas em sequencia e voam rapidamente entre as 

flores, quando essas abelhas pairam no ar por algum tempo e não vão diretamente para a próxima 

flor é um indicio que ela irá se deslocar da planta observada. Neste momento a abelha era capturada. 

Ao coletarmos o animal, ele foi colocado em câmara mortífera com acetato de etila. Após os cinco 

minutos de observação em uma planta foram contados e anotados o número de flores abertas, foi 

anotado o número de visitas florais, a espécies do visitante floral, a espécie da planta observada, a 

hora e o dia da observação. O número de interações representa a quantidade de indivíduos de uma 

espécie de abelha coletados nas flores de uma determinada espécie de planta. Por sua vez, o número 
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de visitas foi contabilizado como o número de flores nas quais uma abelha pousou para coleta de 

recursos florais antes de deixar a planta. O visitante após a coleta foi identificado e depositado na 

coleção entomológica CEPANN - IBUSP. 

 

Análise da variação do número de interações e abundância da assembléia 

Com os dados coletados como descrito acima, foram comparados os dados de interação e 

abundância das plantas entre os anos. Os dados de interação foram o número de indivíduos de 

abelhas que foram coletados em cada espécie de planta nas parcelas estudadas nos dois anos de 

estudo. O segundo dado de interação foi o número de visitas florais que cada espécie de planta 

recebeu nos anos de estudo. Os dados de abundância foram o número de plantas com flores de cada 

espécie observadas nas parcelas e o número de flores de cada espécie. Com estas informações, 

comparamos se a interação (número de abelhas e número de visitas florais) e a abundância (número 

de plantas e número de flores) variaram entre os anos. Essa análise foi feita com modelo misto de 

ANOVA dois fatores com medidas repetidas. 

 

Análise de redes de interação 

Foram construídas matrizes de interação qualitativa e quantitativa com as espécies de plantas 

e seus visitantes florais a partir dos dados coletados em campo. As linhas da matriz representam as 

espécies de plantas (P) e as colunas representam as espécies de abelhas (A). Havendo interação entre 

determinada abelha e planta, o número de indivíduos que visitaram a planta foi anotado na 

interseção da linha com a coluna correspondente a estas espécies. As interações nas matrizes 

quantitativas são informações de número de interações observadas, enquanto as matrizes qualitativas 

são informações binárias (houve interação ou não). 

Foram calculadas três métricas que descrevem a topologia das redes: a especialização da rede 

(H2’), o aninhamento e a modularidade. H2’ é uma medida de especialização da rede baseada no 

desvio entre o número de interações realizadas por uma espécie e o número de interações esperado 

para cada espécie (Blüthgen et al. 2006). A equação básica é a mesma para diversidade de interação 

(Shannon H2), mas o valor computado para uma dada rede (H2) é padronizada contra o mínimo 

(H2min) e o máximo (H2max) possíveis para a mesma distribuição de interações totais:        

          

            
 . Assim, H2’ varia de zero (sem especialização) a um (especialização completa) 

(Dorman et al. 2009). Essa métrica foi calculada com o pacote bipartite do programa R (Dormann et 

al. 2000). O aninhamento de cada rede foi analisado usando o índice NODF, que varia entre 0 e 100, 

com o programa aninhado (Almeida-Neto et al. 2008). Foram simuladas 1000 matrizes aleatórias e 



 

 

calculados os valores de NODF para cada matriz aleatória. Desta forma, para as redes dos dois anos, 

obtivemos uma distribuição aleatória de 1000 valores de NODF e comparamos o valor observado 

com essa distribuição de valores simulados para obtermos a probabilidade (p-valor) de o NODF 

observado ser ao acaso. A modularidade de cada rede foi analisada com o programa modular 

(Marquitti et al. 2012). O valor da modularidade pode variar entre 0 e 1. Para as duas redes foram 

simuladas 100 matrizes aleatórias e calculadas a modularidade de cada matriz aleatória. 

Comparamos o valor observado da modularidade da rede com os valores das 100 matrizes simuladas 

para obtermos a probabilidade (p-valor) da modularidade observada ser ao acaso. 

Como os valores do aninhamento e modularidade são influenciados pelo tamanho da rede, 

não seria possível comparar os valores observados de NODF e modularidade entre as duas redes do 

nosso estudo. Para que essa comparação pudesse ser feita fizemos uma padronização de efeito de 

tamanho (Standardized Effect Size - SES) (Ulrich & Gotelli 2007) para o valor do aninhamento e 

modularidade das duas redes. Esta medida indica o número de desvios padrões que o índice 

observado está acima ou abaixo da média dos índices das matrizes simuladas (Gotelli & McCabe 

2002). O SES foi calculado como Z score (Z = NODF observado – média do NODF simulado / 

desvio padrão do NODF simulado). Valores de Z score menores que zero indicam que o 

aninhamento observado foi menor que a média dos aninhamentos da matriz aleatória. O mesmo 

procedimento foi feito com o índice de modularidade. O papel das espécies de plantas e abelhas 

presentes nas redes de interação foi analisado através de duas medidas de centralidade: grau 

normalizado e a centralidade por proximidade (closeness) (Freeman 1978). O grau normalizado é o 

número de ligação (interação) que um nó (espécie) possui, sendo obtido pela divisão do número de 

interações feitas por tal espécie pelo número de interações possíveis. A centralidade por 

proximidade é definido como o inverso do distanciamento de um nó focal para os demais nós da 

rede. O distanciamento, por sua vez, é igual à soma das distâncias para todos os outros nós. Essas 

métricas de centralidade foram feitas com o pacote bipartite do programa R (Dormann et al. 2008). 
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Resultados 

Descrição das redes de interação 

Durante os dois anos de coleta na Estação Ecológica Itirapina, quatro espécies de plantas 

produtoras de óleo floral foram encontradas em floração e visitadas por 12 espécies de abelhas. As 

redes de interação formadas nos dois anos de estudo diferiram em número de espécies de plantas e 

de abelhas (Fig. 2A e B). A rede de interação no 1º ano foi composta por três espécies de planta, 

cinco espécies de abelhas, e 13 interações qualitativas observadas (93 interações quantitativas) (Fig. 

2A). A rede no 2º ano foi composta por quatro espécies de planta, 10 espécies de abelhas, e 14 

interações qualitativas observadas (71 interações quantitativas) (Fig. 2B). As três espécies de plantas 

presentes no 1º ano também estavam presentes no 2º ano e das cinco espécies de abelhas observadas 

no 1º ano três interagiram novamente no 2º ano. No entanto, apenas quatro de nove interações 

qualitativas entre uma determinada espécie de abelha e uma determinada espécie de planta se repetiu 

no 2º ano: Centris nitens e Byrsonima intermedia, C. nitens e B. coccolobifolia, C. varia e B. 

intermedia e Xanthopedia larocai e B. intermedia. Várias interações comuns no 1º ano, como C. 

nitens e B. vaccinifolia, ou C. varia e B. coccolobifolia não ocorreram no 2º ano mesmo estas 

espécies estando presentes. Estas espécies de abelhas migraram para B. intermedia e Banisteriopsis 

oxyclada,as espécies de plantas mais abundantes no 2º ano. B. coccolobifolia e B. vaccinifolia foram 

significativamente menos abundantes no 2º ano (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 – Interações entre as plantas produtoras de óleo floral e abelhas coletoras de óleo na Estação 

Ecológica Itirapina. As colunas pretas representam as espécies de plantas (à direita) e abelhas (à esquerda) 

estudadas e a espessura das colunas representam o número de interações de cada espécie. As linhas brancas, 

que conectam as colunas pretas, são as interações observadas entre uma espécie de abelha e uma espécie de 

planta, a largura dessas linhas é o número de indivíduos que foram observadas interagindo com a espécie de 

planta. A) Rede de interação do 1º ano de estudo. B) Rede de interação do 2º ano de estudo. 

A 

B 
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Figura 3 – Medidas de abundância e interação das quatro espécies de plantas produtoras de óleo floral 

registrados em cada parcela nos dois anos de estudo (* significa que houve diferença na medida para a 

espécie entre anos). A) Número de plantas com flores. B) Número de flores. C) Número de interações. D) 

Número de visitas florais. 

 

Topologia das redes de interação  

A topologia das redes de interação alterou temporalmente, principalmente em relação ao grau 

de especialização da rede. Nos dois anos a estrutura das redes não foi significativamente modular e 

nem aninhada (ver p-valor, Tab. 1). Os valores absolutos do NODF e da modularidade diferem entre 

os anos. Porém, os valores de Z score do NODF e da modularidade ficam próximo de zero nas duas 

redes. Na rede do 1º ano os valores de Z score são negativos para aninhamento e modularidade. 

Esses resultados mostram que essa rede não possui compartimentos (módulos) e não é aninhada. A 

ausência de aninhamento e módulos podem ser verificados pela baixa especialização da rede (Tab. 

1). Como pode ser visto na Fig. 2A, quase todas as interações possíveis são realizadas, apenas 

Tropidopedia punctifrons realizou uma interação. As outras quatro espécies de abelhas interagiram 

com as três espécies de plantas. Ao contrário da baixa especialização no 1º ano, verificamos uma 

A B 



 

 

alta especialização no 2º ano (Tab. 1). Na rede do 2º ano, o aninhamento e a modularidade não 

foram significativos.  

 

Tabela 1. Índices de estrutura das redes de interações planta-abelha estudadas. Grau de especialização da rede, 

representada pelo H2’, que varia de zero (sem especialização) a um (especialização completa). NODF e 

Modularidade das redes, quanto maior o valor mais aninhado e/ou modular é o sistema, ao lado de cada um desses 

índices está o seu valor de significância (p-valor) e o Z score. 
Rede de interação H2’ NODF p-valor Z score Modularidade p-valor Z score 

1º ano 0,035 54,6 0,21 - 0,0003 0,11 0,50 - 0,009 

2º ano 0,7 36,6 0,11 0,08 0,41 0,46 0,04 

 

Papel das espécies nas redes de interação 

No 1º ano as três espécies de plantas e quatro das cinco espécies de abelhas fizeram muitas 

interações, sendo consideradas generalistas. Entre as plantas B. vaccinifolia teve grau máximo, pois, 

foi visitada pelas cinco espécies de abelhas registradas. No 2º ano duas espécies de plantas e três 

espécies de abelhas foram generalistas (ver grau normalizado Tab. 2 e 3). Estas duas espécies de 

plantas (B. intermedia e B. oxyclada) foram as mais abundantes no 2º ano (Fig. 3). Das espécies de 

plantas compartilhadas entre os anos apenas B. intermedia foi generalista nos dois anos. Byrsonima 

coccolobifolia e B. vaccinifolia possuem baixo grau normalizado no 2º ano, já que interagiram com 

apenas uma e duas espécies de abelhas (respectivamente) das 10 espécies presentes (Tab. 2) e foram 

significativamente menos abundantes no 2º ano (Fig. 3). Na rede do 2º ano indivíduos de B. 

oxyclada interagiram com metade das espécies de abelhas observadas. 

 

Tabela 2. Grau normalizado e Centralidade pro proximidade das espécies de plantas produtoras de óleo floral das 

rede de interação do 1º ano e 2º ano. Os valores variam de zero a um e quanto maior mais generalista (grau 

normalizado) e/ou mais central (centralidade por proximidade) é a espécie. 
Planta 

 

Grau normalizado 

1º ano 

Grau normalizado 

2º ano 

Centralidade por 

proximidade 1º ano 

Centralidade por 

proximidade 2º ano 

Banisteriopsis oxyclada - 0,5 - 0,06 

Byrsonima coccolobifolia 0,8 0,1 0,37 0,05 

Byrsonima intermedia 0,8 0,7 0,65 0,43 

Byrsonima vaccinifolia 1 0,2 0,47 0,37 

 

Entre as abelhas compartilhadas Centris nitens foi generalista nos dois anos, Centris varia e 

Xanthopedia larocai interagem apenas com uma espécie de planta no 2º ano (Tab. 3). Entre as 

espécies de abelhas presentes apenas no 2º ano, destacam-se ainda Epicharis cockerelli e E. bicolor 

por terem realizado interações com três e 2 espécies de plantas (das quatro), respectivamente (Tab. 

3). A maioria das espécies de abelhas (sete das 10) obteve grau 0,25 e interagiram com apenas uma 

espécie de planta da rede (Fig. 2 e Tab. 3). 
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Tabela 3 Grau normalizado e Centralidade pro proximidade das espécies de abelhas coletoras de óleo das redes 

de interação do 1º ano e 2º ano. Os valores variam de zero a um e quanto maior mais generalista (grau 

normalizado) e/ou mais central (centralidade por proximidade) é a espécie. 
Abelha 

 

Grau normalisado 

1º ano 

Grau normalisado 

2º ano 

Centralidade por 

proximidade 1º ano 

Centralidade por 

proximidade 2º ano 

Arhysoceble sp. - 0,25 - 0,08 

Centris aenea 1 - 0,13 - 

Centris mocsaryi - 0,25 - 0,01 

Centris nitens 1 0,75 0,44 0,08 

Centris tarsata - 0,25 - 0,06 

Centris varia 1 0,25 0,21 0,06 

Epicharis analis - 0,25 - 0,05 

Epicharis bicolor - 0,5 - 0,05 

Epicharis cockerelli - 0,75 - 0,01 

Tetrapedia diversipes - 0,25 - 0,01 

Tropidopedia punctifrons 0,33 - 0,01 - 

Xanthopedia larocai 1 0,25 0,27 0,07 

 

Na rede do 1º ano as espécies estão mais próximas dos seus pares do que no 2º ano: plantas 

estão mais próximas de abelhas e abelhas mais próximas das plantas, já que no 1º ano as espécies 

precisam de menos passos (ligações) para se conectar com todas as outras espécies com as quais 

pudessem parear. A maior proximidade entre as espécies da rede do 1º ano é mostrada pelos valores 

da centralidade por proximidade (Tab. 2 e 3). No 1º ano estes valores são maiores para todas as 

espécies quando comparados com o 2º ano. Entre as plantas, B. intermedia teve a maior centralidade 

nos dois anos e B. oxyclada, que apareceu no 2º ano, teve baixo valor de centralidade (Tab. 2). Para 

as espécies de abelhas, C. nitens teve o maior valor de centralidade no 1º ano e no 2º ano, no 

entanto, no 2º ano um valor alto de centralidade também foi obtido por Arhysoceble sp. (Tab. 3).  

 

Abundância das espécies e das interações 

Ao compararmos os dados de abundância e interações entre 1º ano e 2º ano, 

independentemente da espécie de planta, observamos diferença significativa em todas as medidas. 

Quando a comparação foi feita entre as espécies de plantas, sem considerar os anos, houve diferença 

significativa apenas no número de indivíduos com flores e no número de flores abertas. Na 

comparação das medidas de abundância e interação de cada espécie entre os dois anos de estudo 

verificamos diferença significativa em todas as medidas (Tab. 4). No teste a posteriori foi observado 

que para B. intermedia não houve diferença significativa nas medidas de abundância e interação 

entre os anos. Já para B. vaccinifolia e B. coccolobifolia foram observados mais indivíduos, mais 

flores, mais interações e mais visitas florais no 1º ano (Fig. 3). 

O número de plantas com flores produtoras de óleo nas 30 parcelas no 1º ano foi em média:    

= 7,37 ± 0,94 (n = 26) e no 2º ano    = 3,73 ± 1,09 (n = 26). A espécie com menor número de plantas 

com flores nos dois anos foi B. coccolobifolia, já B. intermedia teve o maior número de plantas com 



 

 

flores nos dois anos (Fig. 3 A). O número médio de flores nas parcelas foi    = 155,29 ± 28,08 no 1º 

ano (n = 26); 2º ano foi    = 92,39 ± 31,91 (n = 26). O número médio de interações no 1º ano foi de    

= 2,1 ± 0,53 (n = 25); no 2º ano foi    = 1,23 ± 0,50 (n = 25). Nos dois anos o menor número de 

interações foi registrado em B. coccolobifolia, os maiores números de interações foram registrados 

para B. intermedia no 1º ano e B. oxyclada no 2º ano (Fig. 3 C). O número de visitas florais no 1º 

ano foi de    = 7,08 ± 2,73 (n = 25); no 2º ano foi    = 7,18 ± 2,60 (n = 25). O menor número de 

visitas florais nos dois anos foi registrado em B. coccolobifolia, e os maiores números de visitas 

florais foram registrados em B. intermedia no 1º ano e B. oxyclada no 2º ano (Fig. 3 D). 

 

Tabela 4. ANOVA modelo misto para medidas repetidas de número de plantas e número de flores, 

número de interações e número de visitas florais registrados nas parcelas do cerrado da E.E. Itirapina. 
Termos dos modelos g.l F-ratio p-valor 

Número de Flores    

Ano 1 20,65 < 0,0001* 

Planta 2 15,25 < 0,0001* 

Ano x Planta 2 8,25 0,0005* 

N° de Parcelas 25 1,1 0,35 

Número de plantas    

Ano 1 21,13 < 0,0001* 

Planta 2 16,35 < 0,0001* 

Ano x Planta 2 4,88 0,0097* 

N° de Parcelas 25 1,29 0,18 

Número de interações    

Ano 1 9,7 0,0033* 

Planta 2 0,47 0,62 

Ano x Planta 2 3,73 0,032* 

N° de Parcelas 24 0,88 0,61 

Número de visitas florais    

Ano 1 5,92 0,01* 

Planta 2 0,77 0,46 

Ano x Planta 2 4,12 0,02* 

N° de Parcelas 24 0,81 0,69 

* p < 0,05 

 

Discussão 

Estudos de redes de interação ao longo do tempo mostram que a composição de espécies e as 

interações formadas se alteram temporalmente (Olesen et al. 2008). Porém, características 

topológicas das redes como: conectância, aninhamento e modularidade permaneceram estáveis 

(Petanidou et al. 2008, Dupont et al. 2009). Nas redes de interação entre as plantas produtoras de 

óleo floral e as abelhas coletoras de óleo da E.E. Itirapina verificamos uma estabilidade em algumas 

características topológicas das redes, já que nos dois anos o aninhamento e a modularidade não foi 

significativo. Por outro lado, foi observada uma alteração no grau de especialização da rede, na 

composição das espécies e das interações, na abundância das espécies de plantas e no papel das 

espécies nas redes. A abundância das espécies de plantas parece explicar boa parte das mudanças 
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observadas na rede de interação estudada. As plantas que sofreram uma diminuição da abundância 

também experimentaram uma diminuição no número de interações, fazendo com que a rede de 

interação no 2º ano fosse mais especializada. 

A manutenção de características topológicas da rede pode estar associada à resiliência da 

interação ao sofrer perturbações como mudança no número de espécies, número de interações e 

entrada de novas espécies (Basilio et al. 2006, Alarcon et al. 2008). A estrutura aninhada surge de 

uma assimetria de interações, ou seja, poucas espécies têm muitas interações e muitas espécies têm 

poucas interações. Além disso, as espécies especialistas devem interagir com um subconjunto dos 

parceiros que interagem com os generalistas (Bascompte et al. 2003). A rede do 1º ano teve baixa 

especialização, e todas as espécies de plantas e quatro das cinco espécies de abelhas foram 

generalistas. Assim, sem assimetria nas interações não temos uma estrutura aninhada. No 2º ano o 

grau de especialização foi maior, resultando em uma rede assimétrica, especialmente para as 

espécies de abelhas. No entanto, as espécies especialistas não interagiram necessariamente com um 

subconjunto dos parceiros das espécies generalistas.  

A variação temporal na abundância das plantas impediu que interações observadas no 1º ano 

ocorressem no 2º ano e, por consequência alterou o grau de especialização da rede no 2º ano. O 

papel da abundância nas interações entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras 

pode ser verificado pela diminuição no número de interações feitas por B. coccolobifolia e B. 

vaccinifolia no 2º ano e pelo papel de generalista de Banisteriopsis oxyclada no 2º ano. A não 

ocorrência de algumas interações pode ser atribuída à baixa abundância de algumas espécies, ou ao 

chamado ligações não permitidas, ou seja, desencontradas morfologicamente ou fenologicamente 

(Jordano et al. 2003 Vázquez 2005). Vázquez (2005) sugere que algumas interações não ocorrem 

por que podem existir desajustes fenológicos e/ou morfológicos que impedem o encontro, 

independentemente da abundância destas espécies. A hipótese das ligações não permitidas 

(forbidden links) não parece explicar bem a alteração no grau de especialização da rede em Itirapina, 

pois todas as espécies estavam com flores em todas as observações. Além disso, algumas interações 

não observadas no 2º ano foram registradas no 1º ano. Por exemplo, as interações envolvendo C. 

varia e B. coccolobifolia, C. varia e B. vaccinifolia, e a interação entre X. larocai com essas duas 

espécies de planta ocorreram no 1º ano e não ocorreram no 2º ano, mesmo com essas espécies 

estando ativas no período de estudo. As interações entre E. bicolor, E. cockerelli e C. mocsaryi com 

B. coccolobifolia não foram observadas em nosso estudo, no entanto, a interação dessas três espécies 

de abelhas com esta planta já foi registrada em outros locais (Machado 2004). Assim, podemos 

excluir a restrição morfológica como um fator que impediria a formação dessas interações na rede. 



 

 

A baixa abundância das espécies pode prevenir a formação de interações simplesmente por uma 

questão de probabilidade. Se uma espécie ocorre em baixa frequência, existem menos chances de 

encontro com um parceiro interagente (Vázquez et al. 2007). Quando a abundância de B. 

coccolobifolia e B. vaccinifolia diminuiu, o número de interações destas espécies também diminuiu. 

Espécies com baixa abundância (raras) fazem menos interações (Dorado et al. 2011).  

No 2º ano foi observado, além do menor número de interações de B. coccolobifolia e B. 

vaccinifolia, a presença de B. oxyclada e seu papel de generalista. No nosso estudo observamos a 

presença de sete espécies de abelhas e uma espécie de planta apenas no 2º ano. Estudos de fenologia 

de Malpighiaceae mostram que algumas espécies podem florir em períodos diferentes em dois anos 

consecutivos (Barros 1992, Torezan-Silingardi 2007). Por exemplo, Byrsonima subterranea 

terminou a floração em novembro no primeiro ano, já no segundo ano iniciou a floração em 

novembro (Barros 1992). Estudos que observaram redes de interação por alguns anos verificaram 

que as espécies que entraram na rede tenderam a interagir com as generalistas já bem estabelecidas e 

não com as espécies recém-chegadas (Olesen et al. 2008, Díaz-Castelazo et al. 2010). A expectativa 

de que novas espécies devam interagir com as espécies já presentes, principalmente as generalistas, 

têm uma forte relação com a abundância das novas espécies, que, em geral, é baixa (Aizen et al. 

2008). No nosso caso, algumas espécies que estavam presentes apenas no 2º ano não 

corresponderam a essa expectativa, talvez em consequência da abundância das plantas. 

Banisteriopsis oxyclada, por exemplo, que floriu apenas no segundo ano, teve abundância elevada e 

número de flores e mais interações que a própria B. intermedia. As sete espécies de abelhas que 

estavam presentes apenas no 2º ano fizeram 10 interações, quatro delas com B. oxyclada, e duas 

destas espécies de abelhas interagiram exclusivamente com B. oxyclada. Esta espécie de planta fez 

cinco interações e apenas uma destas interações foi feita com uma espécie de abelha que estava 

presente no 1º ano. Os estudos mostrando que espécies recém-chegadas às redes fazem poucas 

interações e interagem com os generalistas retratam espécies exóticas e/ou invasoras (Olesen et al. 

2008, Díaz-Castelazo et al. 2010). B. oxyclada é uma espécie que faz parte da rede de interação 

entre as plantas produtoras de óleo e as abelhas coletoras. No 1º ano certamente os indivíduos 

estavam presentes nas parcelas. Mas, estes indivíduos floriram apenas no 2º ano. Ao florir no 2º ano, 

em grande abundância, foi atrativa aos visitantes florais. Por causa da alteração na abundância das 

espécies e a alteração no número das interações entre os anos, parece razoável propor que a variação 

na abundância das plantas é responsável pela variação na formação das interações. 

A relação entre abundância e número de interações é bem estudada em redes de interação 

(Jordano 1987). Sabe-se que o número de interações é positivamente correlacionado com a 
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abundância das plantas (Olesen et al. 2008). Porém, a influência da abundância na estrutura da rede 

de interação não é esperada para interações com alto grau de intimidade entre os parceiros (Pires & 

Guimarães 2012). A interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de 

óleo, por ser muito especializada e alta dependência mútua entre os parceiros (Buchmann 1987, 

Alves-dos-santos et al. 2007), deveria ser estável. A estabilidade é esperada por que interações 

estreitas refletem uma história evolutiva entre os parceiros, que levaria a adaptação fenotípica entre 

as espécies (Fonseca & Ganade 1996, Pires & Guimarães 2012). No entanto, quando olhamos para a 

interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo, que formam um 

módulo de interação muito especialista e dependente dentro de uma comunidade de plantas e 

visitantes, vemos que essa interação possui características de interações de baixa dependência 

mútua. Verificamos alteração na estrutura da interação, assimetria de interações e influência da 

abundância na formação das interações.  

As alterações observadas nas redes nos dois anos de estudo mostram que, mesmo numa rede 

de interação estreita, a dinâmica temporal pode impor fortes alterações. O nosso estudo de dois anos 

mostrou uma variação temporal no número de espécies e interações entre essas espécies. No 2º ano 

de estudo foram observadas sete espécies (uma planta e seis abelhas) que não ocorreram no 1º ano. 

Além da alteração na composição das espécies, observamos uma alteração na abundância das 

espécies de plantas que alterou a formação das interações. Estudos de longo prazo podem ser mais 

difíceis de serem feitos por que tem custos financeiros e de esforço de coleta mais elevados quando 

comparados a trabalhos que retratam um momento da comunidade. No entanto, a abordagem de 

longo prazo pode relatar melhor as características de uma rede de interação (Chacoff et al. 2012). 

Como foi mostrado neste trabalho, a alteração na estrutura e nas interações, a influência da 

abundância na formação das interações e o papel das espécies generalistas na rede de interação entre 

as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo, parece mostrar que uma rede de 

interação entre parceiros com forte dependência mútua deve ser organizada da mesma forma que são 

as redes de interação facultativas. 
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Capítulo 2 – Variação espacial na interação entre plantas produtoras de óleo floral 

e as abelhas coletoras de óleo em áreas de cerrado do interior de São Paulo. 

 

Resumo – As espécies generalistas formam um grupo central que proporciona estabilidade e resiliência à 

rede de interação. As extinções de espécies e de interações ocorrem de forma não aleatória, com as 

espécies especialistas e menos frequentes sendo mais vulneráveis à extinção. Em redes de interação com 

fraca dependência mútua as espécies generalistas têm grande influência na dinâmica evolutiva, devido à 

assimetria das interações. Estudamos cinco redes de interação com alto grau de dependência mútua entre 

plantas e visitantes florais em cinco comunidades de cerrado no interior do Estado de São Paulo. O 

objetivo foi verificar se as interações e as espécies se mantém entre as comunidades e se o grau das 

interações influencia na manutenção das espécies e interações. As cinco redes foram construídas a partir 

dos registros de interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo. Assim, 

relacionamos o número de espécies e interações compartilhadas com seus respectivos graus de interação. 

As interações e as espécies generalistas foram compartilhadas entre as cinco redes. Além disso, as 

espécies generalistas foram responsáveis por manter as interações com espécies localmente especialistas. 

As interações compartilhadas entre as redes, em geral, foram mantidas pela espécie Byrsonima 

intermedia, que possui o papel de super-generalista em vários locais no cerrado. Características como 

floração longa e alta abundância proporcionam este papel. Em outros ecossistemas, a interação entre 

plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo também é mantida por uma espécie 

super-generalista, mudando apenas a identidade da planta. Tais espécies podem receber grande 

quantidade de visitas florais como consequência da oferta dos seus recursos florais. Nosso trabalho 

mostra que interação com alto grau de dependência mútua é formada por um grupo central de 

generalistas mantendo a estrutura da rede e prevenindo extinções, como já foi mostrado para interações 

facultativas. Isso pode indicar que interações com diferentes tipos de dependência mútua podem ser 

organizadas por aspectos semelhantes da biologia. 

 

Palavras-chave: rede de interação, assimetria, redundância, generalista, mutualismo. 

  



 

 

Introdução 

A natureza é organizada em complexas e dinâmicas redes de interações de espécies, que 

podem influenciar a sua diversidade e a estabilidade (Thompson 1994, Bascompte et al. 2006, 

Olesen et al. 2007). Interações ecológicas, como mutualismo são altamente estruturadas (Bascompte 

et al. 2003), e a estrutura das redes ecológicas afeta fortemente a sua dinâmica (May 1973). A 

estrutura das redes de interações proporciona estabilidade e resiliência à rede (Bastolla et al. 2009, 

Thébault & Fontaine 2010). Por exemplo, várias redes mostram uma assimetria de interação, onde 

especialistas interagem com generalistas e generalistas interagem com especialistas e generalistas 

(Bascompte et al. 2003). Essa estrutura assimétrica das redes de interações leva a uma redundância 

nas interações, que previne extinções (Memmott et al. 2004, Schleuning et al. 2012). Em redes de 

interação que foram analisadas temporalmente (Olesen et al. 2011, Chacoff et al. 2012) e 

espacialmente (Aizen et al. 2012) as espécies generalistas formaram o grupo central e foram 

responsáveis por manter a estrutura da rede.  

Ao invés das espécies, as interações deveriam ser o principal foco dos estudos de redes de 

interação (Tylianakis et al. 2008). Em trabalhos que simulam numericamente a perda de espécies e 

das interações os autores pressupõem que as espécies são extintas aleatoriamente (Memmott et al. 

2004). Trabalhos recentes mostram que, em interação planta polinizador, existe um retardo temporal 

entre a extinção das interações e a das espécies: primeiro as interações são perdidas e depois as 

espécies (Tylianakis et al. 2008). Além disso, as interações não são perdidas de forma aleatória. As 

interações com alta especialização e baixa frequência são mais vulneráveis a extinção (Aizen et al. 

2012). 

O grau de intimidade das interações também pode influenciar a estrutura das redes de 

interação, e a estrutura das redes pode influenciar na dinâmica evolutiva das interações (Thompson 

2005, Pires & Guimarães 2012). Por exemplo, a estrutura modular de interações com alto grau de 

dependência leva a dinâmicas evolutivas previsíveis, onde cada mudança evolutiva quase sempre 

gera uma resposta evolutiva na rede. Por outro lado, a estrutura aninhada de interações facultativas 

faz com que a maior parte das mudanças evolutivas não leve à respostas evolutivas na rede. Mas, 

quando um generalista apresenta uma mudança evolutiva existe uma resposta evolutiva em várias 

espécies na rede (Guimarães et al. 2007). 

Interações com alta intimidade são compostas por espécies com adaptação morfológica e/ou 

comportamental entre elas, com dependência mútua para que as espécies completem seu ciclo de 

vida (Fonseca & Ganade 1996, Milet-Pinheiro & Schlindwein 2010). Redes com este tipo de 

interação tendem a ser pobres em espécies, com estrutura modular, estáveis, e suas interações são 
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mais bem explicadas pela história evolutiva do que pela abundância (Fonseca & Ganade 1996). Na 

interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo, as espécies 

apresentam adaptação morfológica e comportamental (Vogel 1969, Neff & Simpson 1981) e 

dependência mútua, já que as abelhas dependem do óleo para construir o ninho e alimentar as suas 

larvas, e as plantas têm nessas abelhas seus principais polinizadores (Buchmann 1987, Alves dos 

Santos  et al 2007). De acordo com estas características essas espécies formariam um módulo dentro 

de uma rede de interação entre planta-polinizador mais ampla (Olesen et al. 2007). 

No presente estudo investigamos as redes de interação formadas pelas plantas produtoras de 

óleo floral e as abelhas coletoras de óleo em áreas de cerrado em cinco localidades no interior de 

São Paulo. Estes organismos são parceiros com associação estreita. Queríamos saber se neste tipo de 

associação as espécies generalistas formam o grupo central das redes e são responsáveis pela 

manutenção e estabilidade das redes de interação. Dessa forma, verificamos se as espécies e as 

interações compartilhadas entre as redes das cinco localidades são aquelas com maior grau de 

interação (generalistas). 

 

Metodologia 

Áreas de estudo 

Os dados de interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo 

floral foram obtidos em cinco áreas de cerrado no Estado de São Paulo (Fig. 1): Estação Ecológica 

de Itirapina (E. E. Itirapina) situada nos municípios de Itirapina e Brotas (22º15'S - 48º00'W), com 

uma área de 2.300 ha.; Estação Ecológica de Jataí (E. E. Jataí) (21º31' S - 47º51'W), situada no 

município de Luiz Antonio, com uma área de 4532 ha.; Estação Ecológica Pé de Gigante (E. E. Pé 

de Gigante), com uma área de 1200 ha (21º 19' 48"S - 47º 22' 48" W), Fazenda Limoeiro com área 

de 200 ha (21º 21' S - 47º 23' 24" W), e Fragmento Posto com área de 70 ha (21º 22' 48"S - 47º 22' 

48" W), situadas no município de Santa Rita do Passa Quatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1 – Os dados das redes de interação estudadas foram coletados em cinco áreas de cerrado do Estado de 

São Paulo (1 – 5). No mapa do estado de São Paulo a linha continua mostra a Rodovia Anhanguera, a linha 

tracejada mostra a Rodovia Washington Luis e os números mostram a localização das áreas de estudo. 
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Coleta de dados 

Na E. E. Itirapina 30 pontos georreferenciados foram sorteados e nestes pontos foram 

montadas parcelas fixas de 30 x 30 metros. As coletas foram realizadas pelo 1º autor entre setembro 

de 2010 e fevereiro de 2011, e entre setembro de 2011 e fevereiro de 2012. Mensalmente as parcelas 

foram vistoriadas e qualquer planta produtora de óleo floral que estivesse com flores foi observada 

por 5 minutos. Na E. E. Jataí a coleta de dados foi feita em dois períodos: entre setembro de 1991 e 

agosto de 1993 e entre setembro de 1995 e outubro de 1996. No período entre 1991 e 1993, as 

coletas foram feitas por Sidnei Mateus, em um transecto com área de um hectare da borda para o 

interior do cerrado com cinco metros de cada lado. As plantas com flores nessa área foram 

observadas por cinco minutos e os visitantes florais foram coletados (Mateus 1998). As coletas na 

E.E. Jatai (período entre 1995-1996) e na E.E. Pé de Gigante, E.E., Fazenda Limoeiro e Fazenda 

Posto foram feitas por Cynthia Pinheiro Machado. Nessas localidades foram sorteadas parcelas de 

sete hectares e nessas áreas as plantas produtoras de óleo floral foram observadas por cinco minutos 

e seus visitantes florais foram coletados flores (Pinheiro-Machado 2002). As coletas foram feitas 

durante 12 horas por dia. As coletas dos dois períodos de Jataí foram compiladas em uma matriz 

para esta localidade. 

Os indivíduos de coletados em Itirapina, em Santa Rita do Passa Quatro e em Luis Antonio 

(entre 1995 e 1996) foram depositados na coleção entomológica CEPANN – IBUSP. As abelhas 

coletadas em Luis Antonio (1991 e 1993) foram depositadas na coleção Padre Jesus Santiago Moure 

(UFPR) e na coleção entomológica João Maria Franco Camargo da Faculdade de Filosofia Ciências 

e Letra da USP campus Ribeirão Preto. Em Itirapina, apenas as abelhas coletoras de óleo e as plantas 

produtoras de óleo foram amostradas. Nas demais localidades, os estudos tratavam de toda apifauna. 

 

Análise da abundância das plantas da Estação Ecológica Itirapina 

Nos dois anos de estudo na E.E. Itirapina foram contados, mensalmente, os números de 

indivíduos com flores nas 30 parcelas. Para saber se a abundância variou entre as espécies de plantas 

e entre os anos de estudo foi comparado o número de indivíduos de plantas com flores usando o 

modelo misto da ANOVA dois fatores com medidas repetidas. 

 

Análise de redes de interação 

Foram construídas matrizes de interação qualitativa e quantitativa com as espécies de plantas 

e as abelhas coletoras de óleo que visitaram as flores de tais plantas. As linhas da matriz representam 

as espécies de plantas (P) e as colunas representam as espécies de abelhas (A). Havendo interação 



 

 

entre determinada abelha e planta, o número de indivíduos que visitaram a planta foi anotado na 

interseção da linha com a coluna correspondente a estas espécies. As interações nas matrizes 

quantitativas são informações de número de interações observadas, enquanto as matrizes qualitativas 

são informações binárias (se houve ou não interação). 

Foram calculadas três métricas que descrevem a topologia das redes: H2’ é uma medida de 

especialização da rede baseada no desvio entre o número de interações realizadas por uma espécie e 

o número de interações esperado para cada espécie (Blüthgen et al. 2006). A equação básica é a 

mesma para diversidade de interação (Shannon H2), mas o valor computado para uma dada rede (H2) 

é padronizada contra o mínimo (H2min) e o máximo (H2max) possíveis para a mesma distribuição 

de interações totais:        
          

            
 . Assim, H2’ varia de zero (sem especialização) a um 

(especialização completa) (Dorman et al. 2009). Essa métrica foi calculada com o pacote bipartite 

do programa R (Dormann et al. 2000). O aninhamento de cada rede foi analisado usando o índice 

NODF com o programa aninhado (Almeida-Neto et al. 2008). Foram simuladas 1000 matrizes 

aleatórias e calculados os valores de NODF para cada matriz aleatória. Desta forma, para cada rede, 

obtivemos uma distribuição aleatória de NODF e comparamos o valor observado com os 1000 

valores simulados para obtermos a probabilidade (p-valor) de o NODF observado ser ao acaso. A 

modularidade de cada rede foi analisada com o programa modular (Marquitti et al. 2012). Para cada 

uma das cinco redes foram simuladas 100 matrizes aleatórias e calculadas a modularidade de cada 

matriz aleatória e comparado o valor observado da modularidade da rede com os valores das 100 

matrizes simuladas para obtermos a probabilidade (p-valor) da modularidade observada ser ao 

acaso. Como os valores do aninhamento e modularidade são influenciados pelo tamanho da rede, 

não seria possível comparar os valores observados entre as cinco redes do nosso estudo. Assim, foi 

feita uma padronização de efeito de tamanho (Standardized Effect Size - SES) (Ulrich & Gotelli 

2007) para o valor do aninhamento e modularidade de cada uma das cinco redes.  Esta medida 

indica o número de desvios padrões que o índice observado está acima ou abaixo da média dos 

índices das matrizes simuladas (Gotelli & McCabe 2002). O SES foi calculado como Z score, onde: 

(Z = NODF observado – média do NODF simulado / desvio padrão do NODF simulado). Valores de 

Z score menores que zero indicam que o aninhamento observado foi menor que a média dos 

aninhamentos da matriz aleatória. O mesmo procedimento foi feito com o índice de modularidade. 

O papel das espécies de plantas e abelhas presentes nas redes de interação foi analisado 

através de duas medidas de centralidade: o grau e a centralidade por proximidade (closeness) 

(Freeman 1978). O grau é o número de ligação (interação) que um nó (espécie) possui. A 

centralidade por proximidade é definida como o inverso do distanciamento de um nó focal para os 
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demais nós da rede. O distanciamento, por sua vez, é igual à soma das ligações (interações) entre 

uma espécie e os demais nós da rede. Essas métricas de centralidade foram feitas com o pacote 

bipartite do programa R (Dormann et al. 2008).  

 

Compartilhamento de espécies e interações entre as áreas de estudo. 

Com uma lista das espécies de abelhas e plantas e as interações observadas em todas as 

áreas, contabilizamos quantas espécies e quantas interações foram compartilhadas entre os cinco 

locais estudados. O teste de Mantel foi aplicado para sabermos se o número de espécies 

compartilhadas entre as localidades foi relacionado ao número de interações compartilhadas, da 

mesma forma para as plantas e para as abelhas. 

Os graus de cada espécie e cada interação foram registrados. Para saber se as espécies e 

interações que são compartilhadas são aquelas com maior grau, relacionamos o grau da espécie e da 

interação com o número de vezes que a espécie e a interação foram compartilhadas, 

respectivamente. 

 

Similaridade entre as áreas. 

Para saber se as áreas geograficamente mais próximas são mais similares na composição de 

espécies e interações usamos a análise de cluster com o índice Sørensen–Dice (Wolda 1981). Foram 

construídas duas listas, uma composta pelas espécies de plantas e abelhas observadas e outra com as 

interações observadas. As células foram preenchidas com 1 (caso as espécies ou interações 

ocorressem na área) ou 0 (caso as espécies ou interações não ocorressem na área). Dessa forma, as 

tabelas mostram a presença e ausência de espécies e interações nas áreas. Com estas tabelas, foram 

feitas duas análises de cluster, uma com os dados de espécies e outra com os dados de interação. 

Para realizar as análises usamos o programa PAST versão 2.17c (Hammer et al. 2001). 

 

Resultados 

 Das cinco comunidades de Cerrado analisadas foi registrada maior riqueza de abelhas e 

plantas na Estação Ecológica Jataí e a menor riqueza no Fragmento Posto, que são as áreas de maior 

e menor tamanho respectivamente. Todas as redes estudadas apresentaram um maior número de 

abelhas do que plantas (Tab. 1 e 2). O gênero Centris apresentou maior riqueza de espécies nas 

comunidades analisadas. Nas comunidades das E.E. Pé de Gigante e E.E. Jataí as espécies de 

Epicharis foram tão ricas quanto Centris. Entre as plantas o gênero Byrsonima, foi o único com 



 

 

representantes em todos os locais. As redes de interação de cada localidade estão apresentadas nas 

figuras 2 – 6.  

Existiu uma relação entre proximidade geográfica das áreas e a semelhança da composição 

das interações e espécies (Figs. 7 e 8). Itirapina, a área mais distante (79 Km de distância de Luis 

Antônio e 67 km de Santa Rita do Passa Quatro) apresentou o maior número de espécies exclusivas, 

cinco espécies de abelhas e três de plantas. 

 

Tabela 1. Espécies de abelhas coletoras de óleo floral que foram coletadas em flores de plantas produtoras de óleo 

floral nas áreas de Cerrado estudadas. 
Abelhas E.E. Itirapina 1 E.E. Pé de gigante 2 E.E. Jatai 2, 3 Frag. Posto 2 Faz. Limoeiro 2 

Arhysoceble sp.  X     

Centris (Amphemisia) mocsaryi Friese, 1899 X  X   

Centris (Centris) aenea Lepeletier, 1841 X     

Centris (Centris) flavifrons (Fabricius, 1775)   X  X 

Centris (Centris) nitens Lepeletier, 1841 X X X X X 

Centris (Centris) spilopoda Moure, 1969   X   

Centris (Centris) varia Erichson, 1849 X X X x X 

Centris (Hemisiella) tarsata Smith, 1874 X  X X X 

Centris (Trachina) fuscata Lepeletier, 1841    X X 

Centris (Xanrhemisia) bicolor Lepeletier, 1841  X X  X 

Epicharis (Epicharana) flava Friese, 1900   X X  

Epicharis (Epicharis) bicolor Smith, 1854 X X X  X 

Epicharis (Epicharis) semiflava (Moure, não 

publicado)  X    

Epicharis (Epicharitides) cockerelli Friese, 1900 X X X X  

Epicharis (Epicharitides) iheringi Friese, 1899   X   

Epicharis (Epicharitides) minima Friese, 1904   X   

Epicharis (Epicharoides) picta (Smith, 1874)   X   

Epicharis (Hoplepicharis) affinis Smith, 1874  X X   

Epicharis (Hoplepicharis) fasciata Lepeletier & 

Serville, 1828   X   

Epicharis (Triepicharis) analis Lepeletier, 1841 X  X   

Lophopedia pygmaea (Schrottky, 1902)   X   

Monoeca luteocincta sp. n. (Moure, não 

publicado)   X   

Monoeca sp.1     X   

Paratetrapedia connexa (Vachal, 1909)   X   

Paratetrapedia lineata (Spinola, 1853)  X X X X 

Paratetrapedia sp.1   X X X X 

Paratetrapedia sp.1a   X    

Paratetrapedia sp.2    X   

Paratetrapedia sp.3  X X X X 

Paratetrapedia sp.4   X   X 

Paratetrapedia sp.5      X 

Tetrapedia diversipes Klug, 1810 X X X   

Tetrapedia sp.    X   

Tetrapedia sp.1   X X X X 

Tetrapedia sp.2    X   

Tetrapedia sp.3    X   

Tropidopedia nigrocarinata Aguiar & Melo, 2007   X   

Tropidopedia punctifrons (Smith, 1879) X     

Xanthopedia larocai Moure, 1995 X     
1 - Pinto, C.E. (2013) Interação entre plantas produtoras de óleo floral e abelhas coletoras de óleo floral (Apidae, Hymenoptera): fenologia, ciclo de vida e 

sinalização química. Tese, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
2- Pinheiro-Machado, C.A (2002) Diversidade e conservação de Apoidea. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
3 - Mateus, S. (1998) Abundância relativa, fenologia e visita às flores pelos Apoidea do Cerrado da Estação Ecológica de Jataí - Luiz Antônio (SP). Dissertação 

de mestrado, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

 

 

 



53 

 

Tabela 2. Espécies de plantas produtoras de óleo floral que foram registradas com flores e visitadas por 

abelhas coletoras de óleo floral nas áreas de Cerrado estudadas. 
Plantas E.E. Itirapina 1 E.E. Pé de gigante 2 E.E. Jatai 2, 3 Frag. Posto 2 Faz. Limoeiro 2 

Banisteriopsis laevifolia A. Juss.  X    

Banisteriopsis pubipetala A. Juss.   X   

Banisteriopsis oxyclada A. Juss. X     

Byrsonima coccolobifolia Kunth X     

Byrsonima intermedia A. Juss. X X X X X 

Byrsonima vacciniifolia A. Juss. X     

Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex Juss.    X  

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.   X  X 

Heteropterys umbellata A. Juss.   X X X 

Mascagnia cordifolia (A. Juss.). Griseb.  X X X  

Peixotoa tomentosa A. Juss.   X  X 
1 - Pinto, C.E. (2013) Interação entre plantas produtoras de óleo floral e abelhas coletoras de óleo floral (Apidae, Hymenoptera): fenologia, 

ciclo de vida e sinalização química. Tese, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
2- Pinheiro-Machado, C.A (2002) Diversidade e conservação de Apoidea. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
3 - Mateus, S. (1998) Abundância relativa, fenologia e visita às flores pelos Apoidea do Cerrado da Estação Ecológica de Jataí - Luiz Antônio 

(SP). Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

  



 

 

 

 

 

Figura 2 - Interações entre as plantas produtoras de óleo floral e abelhas coletoras de óleo na Estação 

Ecológica Jataí. As colunas pretas representam as espécies de plantas (à esquerda) e abelhas (à direita) 

estudadas e a largura das barras representam o número de interações de cada espécie. As linhas cinza são as 

interações observadas entre uma espécie de abelha e uma espécie de planta, a largura dessas linhas é o 

número de indivíduos que foram observadas interagindo com a espécie de planta. 
  

A 
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Figura 3 - Interações entre as plantas produtoras de óleo floral e abelhas coletoras de óleo na Estação 

Ecológica Pé de Gigante. As colunas pretas representam as espécies de plantas (à esquerda) e abelhas (à 

direita) estudadas e a largura das barras representam o número de interações de cada espécie. As linhas cinza 

são as interações observadas entre uma espécie de abelha e uma espécie de planta, a largura dessas linhas é o 

número de indivíduos que foram observadas interagindo com a espécie de planta. 
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Figura 4 - Interações entre as plantas produtoras de óleo floral e abelhas coletoras de óleo no Fragmento 

Limoeiro. As colunas pretas representam as espécies de plantas (à esquerda) e abelhas (à direita) estudadas e 

a largura das barras representam o número de interações de cada espécie. As linhas cinza são as interações 

observadas entre uma espécie de abelha e uma espécie de planta, a largura dessas linhas é o número de 

indivíduos que foram observadas interagindo com a espécie de planta. 
  

A 
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Figura 5 - Interações entre as plantas produtoras de óleo floral e abelhas coletoras de óleo no Fragmento 

Posto. As colunas pretas representam as espécies de plantas (à esquerda) e abelhas (à direita) estudadas e a 

largura das barras representam o número de interações de cada espécie. As linhas cinza são as interações 

observadas entre uma espécie de abelha e uma espécie de planta, a largura dessas linhas é o número de 

indivíduos que foram observadas interagindo com a espécie de planta. 
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Figura 6 - Interações entre as plantas produtoras de óleo floral e abelhas coletoras de óleo na Estação 

Ecológica Itirapina. As colunas pretas representam as espécies de plantas (à esquerda) e abelhas (à direita) 

estudadas e a largura das barras representam o número de interações de cada espécie. As linhas cinza são as 

interações observadas entre uma espécie de abelha e uma espécie de planta, a largura dessas linhas é o 

número de indivíduos que foram observadas interagindo com a espécie de planta. 
  

A 



59 

 

 

Figura 7 – Similaridade das interações observadas nas cinco redes baseada no índice de Sorensen-Dice. 
 

 

 

Figura 8 – Similaridade das espécies observadas nas cinco redes baseada no índice de Sorensen-Dice. 

 

 



 

 

Houve diferença nas medidas de topologia entre as cinco redes estudadas, principalmente no 

que diz respeito à especialização e no papel das espécies. Para todas as redes de interação estudadas 

o valor de H2’ foi baixo, isto significa que as interações foram bem distribuídas entre as espécies, ou 

seja, com pouca especialização (Tab. 3). No entanto, o valor H2’ variou entre as redes: E.E. Pé de 

Gigante (valor de H2’ = 0,17) onde o índice de especialização foi próximo ao mínimo, e rede menos 

generalista como a do Fragmento Posto com valor de H2’ próximo a 0,5 (Tab. 3). Nenhuma das 

cinco redes de interação foi significativamente aninhada, a probabilidade do valor do NODF 

observado não diferiu estatisticamente do NODF simulado, (p> 0,05 em todos os casos) (Tab. 3). Os 

valores de Z score de todas as redes ficou próximo a zero. As redes do Frag. Posto e da E.E. Jatai 

foram menos aninhadas do que a média das matrizes simuladas (com Z score negativo) e as outras 

redes foram mais aninhadas que a média das simulações (com Z score positivo). As cinco redes 

também não mostraram estrutura modular. O valor da modularidade não foi significativo em quatro 

redes (p > 0,05), e na E.E. Pé de Gigante a estrutura da rede foi estatisticamente menos modular do 

que esperado pelo acaso (com valor de Z score negativo e p < 0,05) (Tab. 3). 

 

Tabela 3. Índices de estrutura das redes de interações planta-abelha estudadas. Grau de especialização 

da rede, representada pelo H2’, que varia de zero (sem especialização) a um (especialização completa). 

Aninhamento (NODF) e Modularidade das redes, quanto maior o valor mais aninhado e/ou modular é 

o sistema, ao lado de cada um desses índices está o seu valor de significância (p-valor) e o Z score (ver 

métodos). 
Local Número de espécies de 

abelhas + plantas 

H2’ NODF p-valor Z score Modularidade  p-valor Z score 

E.E. Itirapina 12 + 4 0,36 53,6 0,29 0,0003 0,29 0,63 0,1244 

E.E Pé de Gigante 14 + 3 0,17 38,12 0,77 0,0002 0,2 0,001 -2,9917 

E.E Jataí  29 + 7 0,37 20,55 0,50 -,0001 0,48 0,25 -0,6269 

Fragmento Posto 10 + 4 0,46 39,45 0,26 -,0002 0,41 0,47 -0,1422 

Fragmento 

Limoeiro 

14 + 4 0,36 38,61 0,23 0,00007 0,42 0,64 0,3081 

 

As medidas de grau normalizado e centralidade por proximidade mostraram que houve 

pouca variação na identidade das espécies que tiveram um papel central nas redes de interação 

estudadas. De uma forma geral, a abelha Centris nitens e a planta Byrsonima intermedia tiveram 

maiores valores de ambos os índices na maioria das redes. As duas medidas utilizadas mostraram 

que seis espécies de abelhas e três espécies de plantas tiveram papéis centrais nas redes (Tab. 4 e 5). 

De acordo com o grau normalizado, os indivíduos de C. nitens são generalistas para quatro das cinco 

redes e P. lineata em duas redes. Para as espécies de plantas, B. intermedia é a mais generalista em 

todas as redes (Tab. 4). A centralidade por proximidade mostrou uma variação maior para a 

identidade das espécies de abelhas e plantas que são importantes nas redes. Apenas C. nitens é 

importante em mais de uma rede de interação. Porém, essa espécie se destaca somente em dois 
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locais, E.E. Itirapina e Fragmento Limoeiro (Tab. 5). B. intermedia é a espécie mais central em três 

redes de interação (Tab. 5). 

 

Tabela 4. O grau normalizado (interações observadas/interações possíveis) das espécies de abelhas 

coletoras de óleo floral e plantas produtoras de óleo floral em cada rede de polinização. O índice varia 

de zero a um, e quanto maior mais generalista é a espécie em questão.  
Local Espécie de abelha Grau 

normalizado 
Espécie de planta Grau 

normalizado 
E.E. Itirapina Centris nitens 1 Byrsonima intermedia 0,66 

E.E Pé de Gigante Paratetrapedia lienata, Tetrapedia sp. 0,66 Byrsonima intermedia 1 

E.E Jataí  Centris nitens, Paratetrapedia lineata 0,42 Byrsonima intermedia 0,75 

Fragmento Posto Centris nitens 0,75 Byrsonima intermedia 0,8 

Fragmento Limoeiro Centris nitens 0,75 Byrsonima intermedia 0,71 

 

Tabela 5. Espécies de abelhas coletoras de óleo floral centrais em cada rede de polinização de acordo com a 

métrica centralidade por proximidade. 
Local Espécie de abelha Centralidade 

por 

proximidade 

Espécie de planta Centralidade 

por 

proximidade 
E.E. Itirapina Centris nitens, Tropidopedia 

punctifrons 
0,1246 Byrsonima intermedia 0,5929 

E.E Pé de Gigante Tetrapedia sp. 0,2307 Banisteriopsis laevifolia 0,6666 

E.E Jataí  Paratetrapedia lienata 0,43 Byrsonima intermedia 0,25 

Fragmento Posto Epicharis flava, Epicharis cockerelli 0,1059 Heteropterys umbellata 0,3116 

Fragmento Limoeiro Centris nitens 0,1478 Byrsonima intermedia 0,1137 

 

Considerando as cinco redes, temos um total de 74 interações distintas. Destas, 30 interações 

(40%) envolveram B. intermedia e 17 interações (23%) foram formadas entre espécies de abelha que 

interagiram exclusivamente com B. intermedia. Do total de 74 interações das cinco redes, 18 (25%) 

são compartilhadas entre duas ou mais localidade, e destas interações compartilhadas, 14 são 

formadas por B. intermedia. Com relação às espécies de abelhas compartilhadas entre as 

comunidades, apenas Centris nitens e C. varia estiveram presentes em todos os sítios. A única 

espécie de planta compartilhada entre as cinco localidades foi B. intermedia (Tab. 2). Na tabela 6 

temos os números de abelhas e interações, e plantas e interações, respectivamente, compartilhados 

entre as redes. Não existe relação entre as espécies de plantas compartilhadas e o número de 

interações compartilhadas (Z = 108; p > 0,05). Por outro lado, o número de espécies de abelhas 

compartilhadas foi altamente relacionado com as interações compartilhadas (Z = 514; p = 0,01; R
2
= 

0,95) (Fig. 9). Existiu relação positiva entre o grau (número de interações) e o compartilhamento de 

espécies de abelhas (F = 27,97; p = 0,0001; R
2
 = 0,40), de plantas (F = 18,47; p = 0,001; R

2
= 0,63) e 

interações (F = 55,16; p = 0,0001; R
2
= 0,42).  

 

 



 

 

Tabela 6. Na diagonal superior estão os números de interações compartilhadas entre duas redes, e na diagonal 

inferior estão os números de espécies de abelhas/plantas compartilhadas pelas cinco redes. 
Local E.E. Itirapina E.E Jataí E.E Pé de Gigante Fragmento Posto Fragmento Limoeiro 

E.E. Itirapina  5 3 2 3 

E.E Jataí 7/1  10 7 10 

E.E Pé de Gigante 5/1 11/2  6 10 

Fragmento Posto 3/1 8/3 7/2  6 

Fragmento Limoeiro 4/1 10/2 9/2 8/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – O número de espécies de abelhas compartilhadas entre as redes e o número de interações 

compartilhadas entre as redes foi significativamente correlacionado segundo o resultado do teste de Mantel. 

Os pontos são as interseções entre o número de interações compartilhadas e o número de espécies de abelhas 

compartilhadas entre as áreas. Ver tabela 6. 
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Abundância das plantas na E.E. Itirapina 

Existe diferença no número de indivíduos com flores entre as espécies e entre os anos (Tab. 

7). As diferenças estão no número de plantas com flores das espécies Byrsonima vaccinifolia e B. 

coccolobifolia no segundo ano de estudo. Estas espécies foram significativamente menos 

abundantes no 2º ano (Tab. 8). Por outro lado, a abundância de B. intermedia não diferiu entre os 

anos. No 1º ano de estudo não houve diferença significativa na abundância de B. intermedia, B. 

coccolobifolia e B. vaccinifolia (Tab. 8). 

 

Tabela 7. ANOVA modelo misto para medidas repetidas de número de plantas com flores 

registrados nas 30 parcelas do cerrado da E.E. Itirapina.  
Termos dos modelos g.l F-ratio p-valor 

Número de plantas    

Ano 1 21,13 < 0,0001* 

Planta 2 16,35 < 0,0001* 

Ano x Planta 2 4,88 0,0097* 

Parcela 25 1,29 0,18 

 

Tabela 8. Número de indivíduos com flores nas parcelas estudadas na E.E. Itirapina. Média e 

desvio padrão da abundância das plantas por parcela, os valores que compartilham as mesmas letras 

em sobrescrito não diferem significativamente (n significa número de parcelas). 
Ano B. intermedia B. coccolobifolia B. vaccinifolia B. oxyclada 

1º ano 10,33±6,11A ( n = 21) 6,84±6,93A (n = 13) 9±9,54A (n = 16) - 

2º ano 8,52±8,79A ( n = 21) 1±0B (n =4) 2,08±2,57 B (n = 12) 5,4±7,79 A (n = 5) 

 

Discussão 

As cinco redes de interação estudadasforam formadas por poucas espécies de plantas e 

abelhas, quando comparadas às redes de plantas com flores e seus visitantes de uma comunidade. A 

maior parte das interações não foi compartilhada entre as redes. As interações compartilhadas foram, 

essencialmente, as que envolveram B. intermedia. As espécies de plantas e abelhas e as interações 

compartilhadas entre as redes foram aquelas que apresentaram maior grau (mais generalistas). Nas 

redes de interação estudadas encontramos um maior número de abelhas (41) do que plantas (11), ou 

seja, as abelhas tiveram menos parceiros que as plantas e as abelhas dependem mais das plantas do 

que o contrário. Estudos que analisam interações facultativas entre planta e visitantes encontram 

resultados opostos: mais espécies de plantas e menos espécies de visitantes (Jordano et al. 2003). 

Fonseca & Granade (1996) propõem que as duas assimetrias são explicadas pelos mesmos fatores. O 

benefício recebido pelos parceiros mutualísticos é diferente, as espécies do nível trófico que 

recebem maior benefício são mais especialistas. Por exemplo, as abelhas coletoras de óleo tem um 

tempo de vida curto, menos de dois meses, se esses indivíduos não coletarem o óleo, ou coletarem 



 

 

em pouca quantidade, podem ter seu sucesso reprodutivo comprometido. Por outro lado, as plantas 

produtoras de óleo podem manter seu sucesso reprodutivo ao serem polinizadas, mesmo que com 

baixa eficiência, por espécies que não coletam óleo. Além disso, também podem ser autopolinizadas, 

ou mesmo passarem uma estação reprodutiva sem serem polinizadas. 

A diversidade de espécies e interações parece estar associada ao tamanho e proximidade 

geográfica das áreas estudadas. As maiores áreas apresentaram maior riqueza e as áreas mais 

próximas compartilharam mais espécies. Como esperávamos, a menor área estudada (Posto) foi a 

menor rede de interação planta-abelha (14spp envolvidas), enquanto Jataí, a maior área, foi a maior 

rede com 36 espécies (16 espécies plantas e 30 de abelhas) (Figs. 2 a 6). Itirapina, a área mais 

distante, foi a comunidade que compartilhou o menor número de abelhas, plantas e interações com 

as outras áreas, e apresentou cinco espécies exclusivas de abelhas (de 12) e três espécies exclusivas 

de plantas (de 4). As 41 espécies de abelhas coletoras de óleo registradas no nosso trabalho 

representam 43% do total de espécies de abelhas deste grupo para o estado de São Paulo 

(Gaglianone et al. 2011). 

A maioria (77%) das interações compartilhadas entre as cinco comunidades envolveu B. 

intermedia. Por exemplo, das 10 interações compartilhadas em Jatai e Pé de Gigante, todas 

envolveram B. intermedia. O mesmo ocorreu com as 10 interações compartilhadas entre Limoeiro e 

Jatai, e entre Limoeiro e Pé de Gigante, todas envolveram B. intermedia. A grande parcela das 

interações, tanto em número de espécies, quanto em frequência, realizada por B. intermedia nas 

cinco localidadaes pode ser vista na Fig. 10. Mello et al. (2013) mostraram que algumas espécies 

como Byrsonima sericea, B. intermedia e Banisteriopsis muricata são as espécies que mais fizeram 

interações em seus respectivos biomas e são extremamente importantes como conectores das redes. 

A presença de uma espécie de planta super-generalista parece ser comum na interação entre as 

plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo. Por exemplo, em outros trabalhos 

realizados no cerrado paulista, B. intermedia apareceu como a espécie com maior número de 

interações com as abelhas coletoras de óleo e a espécie responsável pelas interações com as abelhas 

especialistas (abelhas que fizeram apenas uma interação). Em Corumbataí (SP) 78% das abelhas 

coletoras de óleo visitaram B. intermedia e 38% das abelhas visitaram apenas esta planta como fonte 

de óleo (Andena et al. 2005). Em Cajuru (SP) cerca da metade de todas as interações e 22% das 

interações únicas estavam envolvidas com B. intermedia (Pedro 1994). Em Campo Grande (MS) a 

elevada abundância e o longo período de floração (entre agosto e abril) de B. intermedia parecem ser 

responsáveis pela manutenção da comunidade local de visitantes florais (Vilas Boas et al. 2013). 

Nas nossas áreas de estudo a floração de B. intermedia ocorreu entre setembro e março, com pico de 
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floração entre novembro e janeiro. Nos dois anos de estudo E.E. Itirapina B. intermedia foi a única 

espécie que manteve a alta abundância de plantas com flores. Enquanto a densidade populacional 

desta espécie se manteve em aproximadamente nove indivíduos por parcela nos dois anos, as demais 

espécies variaram muito, B. coccolobifolia, por exemplo, variou de seis (1° ano) a um (2° ano) 

indivíduo por parcela. Em outros ecossistemas a presença de uma espécie super-generalista parece 

se repetir, mudando apenas a espécie dominante. Em áreas da Floresta Atlântica nordestina B. 

sericea é a espécie com mais interações entre as plantas produtoras de óleo floral (Ramalho & Silva 

2002, Milet-Pinheiro & Schlindwein 2008, Rosa & Ramalho 2011). Na Chapada Diamantina 

(Bahia) todas as abelhas coletoras de óleo amostradas (24 espécies) visitaram B. sericea e 37% das 

espécies de abelhas visitaram apenas esta espécie de planta (Lua 2013). 

 

 

 



 

 

 

Figura 10 – As cinco redes de interação estudadas mostram o número de interações observadas. As colunas 

pretas representam as espécies de plantas (abaixo), destaque para B. intermedia e abelhas (acima) estudadas, e 

a largura das barras representa o número de interações de cada espécie. As linhas cinza são as interações 

observadas entre uma espécie de abelha e uma espécie de planta, a largura dessas linhas é o número de 

indivíduos que foram observadas interagindo com a espécie de planta. 
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Assimetria de interações, especialistas interagindo com generalistas e generalistas 

interagindo com especialistas e generalistas, é um padrão bastante disseminado em redes de 

interação (Bascompte et al. 2003). Stang et al. (2007) sugerem que características morfológicas e 

abundância são responsáveis pela assimetria em redes de polinização. Segundo estes pesquisadores, 

características morfológicas como, largura e profundidade do tubo floral, impediriam a ocorrência 

de algumas interações. Assim, a abundância das espécies regulam apenas as interações possíveis 

dentro deste limite imposto pela morfologia. No nosso caso a morfologia das plantas não parece 

explicar a inexistência de algumas interações, já que a característica morfológica que restringe a 

ocorrência de interações na guilda de óleo é o tipo de elaióforo (Machado 2004), e no nosso estudo 

todas as plantas possuem elaióforo epitelial. Por exemplo, indivíduos de C. nitens ocorreram nas 

cinco áreas e em todas elas interagiram com indivíduos B. intermedia. Por outro lado, indivíduos de 

M. cordiflora, que foram observados em três áreas e interagiram C. nitens apenas em Jatai, mesmo 

ambas as espécies estando presentes na E.E Pé de Gigante e no Fragmento Posto. Neste caso, a 

morfologia parece não restringir a ocorrência de algumas interações, e a abundância pode ser 

importante para essa ocorrência. Quando a interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as 

abelhas coletoras de óleo foi analisada em dois anos seguidos, as espécies que foram 

significativamente menos abundantes no segundo ano também fizeram menos interações. Além 

disso, B. intermedia foi a única espécie que manteve alta abundância e foi bastante visitada nos dois 

anos (Capítulo 1 desta Tese). 

Dáttilo et al. (2013) também encontraram uma elevada assimetria nas interações e um 

pequeno conjunto de espécies formando o grupo central  da rede entre formigas e plantas com 

nectário extra floral. O grupo central seria formado por espécies de plantas com recurso superior e as 

formigas competitivamente superiores dominariam este recurso. Apesar de não termos informações 

sobre a qualidade e quantidade dos recursos oferecidos pelas espécies de plantas do nosso estudo, 

esta hipótese proposta por Dáttilo et al. (2013) pode nos dar uma idéia da formação do grupo 

central. B. intermedia além do óleo, parece ser uma importante fonte de pólen para as abelhas 

coletoras de óleo, enquanto outras plantas produtoras de óleo não são importantes como fontes de 

pólen, apenas de óleo (Gaglianone 2000). A planta super-generalista no semiárido nordestino (B. 

sericea) também demonstra ser mais vantajosa no seu recurso floral, as flores desta planta produzem 

mais óleo floral do que outras espécies simpátricas (Lua 2013). 

As espécies generalistas formam um grupo central na rede de interação, se mantém estável e 

sustentam os serviços de polinização da comunidade (Fang & Huang 2012). Para as plantas 

produtoras de óleo floral as espécies com mais interações desempenham importante papel como 



 

 

conectoras das redes (Mello et al. 2013). A correlação entre o grau e as interações e espécies 

compartilhadas mostra que a generalização é uma característica importante na manutenção das 

interações. De fato, as interações formadas pelas espécies generalistas produzem um grupo central 

que provêm estabilidade e resiliência a toda a rede (Bastolla et al. 2009, Thébault & Fontaine 2010). 

Além das interações centrais das redes serem formadas pelas espécies generalistas, estas espécies 

foram responsáveis pelas interações localmente especialistas. A estabilidade das redes promovida 

pelas interações generalistas está ligada a alta redundância das interações que levam a robustez da 

rede (Mello et al. 2011) e previne extinções (Schleuning et al. 2012). No entanto, a redundância 

teria efeito em evitar extinções de interações que aconteçam de forma aleatória (Memmott et al. 

2004). Porém, interações especialistas e com baixa frequência são mais vulneráveis à extinção 

(Aizen et al. 2012). Verificamos que as interações e espécies compartilhadas entre as redes 

envolveram as generalistas, especialmente B. intermedia. A relação entre o grau de interação e o 

compartilhamento das interações e das espécies corrobora a ideia de Aizen et al. (2012) que as 

interações não são perdidas de forma aleatória e que o grau das interações pode predizer quais 

interações serão perdidas. No nosso estudo as interações especialistas como, por exemplo, a 

interação entre Monoeca sp. e Heteropterys umbellata, ou entre Paratetrapedia connexa e Peixotoa 

tomentosa estão mais susceptíveis à extinção. 

Os nossos resultados retratam a interação de alta dependência mútua entre as plantas 

produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo e mostram que as redes de interação são 

estruturadas e sustentadas por um grupo central de espécies super-generalistas. As espécies super-

generalistas são compartilhadas entre as redes, enquanto as especialistas são restritas localmente e 

interagem com as generalistas. Dessa forma, as espécies especialistas seriam mais vulneráveis à 

extinção, e as generalistas sustentam grande parte dos visitantes. Tais espécies generalistas devem 

ser objeto de atenção em planos de restauração, pois atraem e sustentam a maioria das espécies de 

visitantes florais. A extinção não aleatória das interações, e a formação de um grupo central de 

espécies foram mostradas previamente para interações facultativas entre plantas e visitantes (Aizen 

et al. 2012, Dáttilo et al. 2013). Dentro de uma comunidade de plantas com flores e visitantes 

florais, a interação entre as plantas produtoras de óleo e as abelhas coletoras de óleo forma um 

módulo. Assim como encontrado em interações facultativas, na interação estudada, que possui 

elevado grau de dependência mútua, as espécies generalistas formam um grupo central que sustenta 

e mantém as espécies localmente raras. 
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Capítulo 3 – Análise morfométrica de indivíduos de Tetrapedia diversipes Klug, 

1810 provenientes de populações da Floresta Atlântica do Estado de São Paulo. 

 

Resumo - O tamanho do corpo das abelhas pode afetar o seu fitness de várias formas. Existe uma relação 

indireta entre o tamanho da mãe e o tamanho corpóreo da progene. Isso é possível por que mães maiores 

usam ninhos e células de cria maiores, tem maior capacidade de forrageio, conseqüentemente as mães 

maiores vão aprovisionar uma maior quantidade de alimento, e larvas com acesso a mais alimento são 

maiores. Nós analisamos a relação entre o tamanho corpóreo de indivíduos de Tetrapedia diversipes e o 

tamanho de suas células de cria provenientes de Boracéia e Ilhabela. Além disso, manipulamos 26 células de 

cria de uma população do campus, retirando alimento de 13 delas. Neste caso, verificamos a relação entre o 

tamanho corpóreo destas abelhas e a quantidade de alimento consumida. Foram medidos 241 indivíduos, 

sendo 135 machos e 106 fêmeas. As fêmeas foram maiores que os machos. Houve uma fraca relação entre o 

tamanho corpóreo e o volume da célula de cria, possivelmente em virtude da baixa variação nos tamanho das 

células de cria. No experimento de manipulação de alimento os indivíduos que receberam menos alimento 

cresceram menos. Verificamos que para os indivíduos de T. diversipes existe uma relação entre tamanho da 

célula de cria, quantidade de alimento e tamanho da abelha. 

 

Palavras-chave: abelha solitária, tamanho corpóreo, pólen, cuidado parental, ninho armadilha.  

  



 

 

Introdução 

O tamanho corpóreo das abelhas afeta fortemente a sua aptidão (fitness). Indivíduos maiores 

podem produzir mais ovos (Tengo & Baur 1993), sobreviver melhor a diapausa (Tepedino & 

Torchio 1982), machos maiores podem defender mais eficientemente os territórios e ter mais 

oportunidades de acasalamento (Alcock 1995), em espécies sociais as fêmeas maiores podem se 

tornar dominantes (Buckle 1982).  

O tamanho corpóreo das abelhas é fortemente correlacionado com o de seus pais. Mas, o 

tamanho, provavelmente, não é passado por herança genética e, se ocorrer, é bastante fraca 

(Tepedino et al. 1984). O tamanho corpóreo das abelhas adultas é correlacionado com o da progene 

através da sua contribuição na quantidade de alimento provido para as larvas (Johnson 1990, Ribeiro 

1994). Indivíduos maiores constroem ninhos com células maiores e com maiores quantidade de 

alimento (Rooijakkers & Sommeijer 2009, O’Neill et al. 2010). Nas espécies de abelhas que 

nidificam em cavidade pré-existente, o tamanho da célula de cria é relacionado com o diâmetro da 

cavidade, por sua vez, o diâmetro da cavidade pode ser relacionado com a quantidade de alimento 

aprovisionado (Klostermeyer et al. 1973). 

As abelhas do gênero Tetrapedia (Klug 1810) (Tetrapediini, Apidae) são coletoras de óleo 

floral e possuem caracteres morfológicos e comportamentais para a obtenção deste recurso (Alves 

dos Santos et al. 2007). As fêmeas deste gênero fazem ninhos em cavidade de madeira pré-

existentes, em ocos de bambu e em ninhos-armadilha de diferentes tamanhos (Camillo 2000, 

Garófalo et al. 2004). Em geral, os ninhos possuem entre 6 e 15 células e o período de construção 

pode variar de 3 a 6 semanas (Alves dos Santos et al. 2002). 

Nesse estudo, analisamos a relação do tamanho das abelhas com o tamanho de suas células 

de cria e com a quantidade de alimento disponível. Dessa forma, comparamos as medidas 

morfológicas dos indivíduos de duas populações de Tetrapedia diversipes e correlacionamos com o 

tamanho das células de cria. Além disso, manipulamos a quantidade de alimento disponível para as 

larvas de T. diversipes e comparamos as medidas corpóreas dessas abelhas após emergirem com 

outros indivíduos que não foram manipulados, correlacionando as medidas obtidas com a 

quantidade de alimento ingerida. 
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Metodologia 

Os indivíduos de Tetrapedia diversipes utilizados na análise nasceram em ninhos armadilhas 

provenientes de três áreas sob domínio de Floresta Atlântica: 1 Parque Estadual da Ilhabela 

(23°45’S – 45°27’W; altitude 7 metros); 2 Estação Biológica de Boracéia (23°38’S – 45°52’W; 

altitude 492 metros) e 3 Campus da Universidade de São Paulo (23º33’S, 46º43’W). Os indivíduos 

das populações de Ilhabela e Boracéia foram obtidos em um levantamento com ninhos armadilha 

realizado por Cordeiro (2009). Indivíduos do Campus da Universidade de São Paulo foram obtidos 

de ninhos armadilha mantidos permanentemente no Laboratório de Abelhas da Universidade de São 

Paulo. Os ninhos armadilha foram compostos por blocos de madeira furados preenchidos com tubo 

de cartolina preta, com diâmetro de 0,6 cm e 5,8 cm de comprimento (dois ninhos um de cada 

localidade tinham diâmetro de 0,8cm). 

 

Morfometria de indivíduos e células de duas populações 

As medidas efetuadas nos espécimes foram: a largura da cabeça, a distância do ocelo central 

à fissura do labro e a distância inter-tegular (Fig. 1) para estimar a massa seca das abelhas com um 

auxilio da seguinte formula ITS = 0,77 DM
0,405

, onde ITS é a distancia intertegular e DM é a massa 

seca (Bullock 1999). As abelhas foram fotografadas com uma máquina digital acoplada ao 

estereomicroscópio e as estruturas foram medidas com o software Gimp. Os indivíduos foram 

separados quanto ao local de coleta, sexo e ninho de procedência. No total, foram medidos 135 

indivíduos machos e 106 fêmeas das populações de Ilhabela (105 machos e 69 fêmeas) e Boracéia 

(30 machos e 37 fêmeas). Os comprimentos das células de cria foram medidos com auxílio de 

paquímetro digital, e o volume das células foi estimado (considerando o diâmetro dos ninhos, como 

descrito no tópico anterior). As comparações dos tamanhos dos indivíduos entre as populações e 

sexo foram feitas usando ANOVA. A relação entre tamanho dos indivíduos e volume das células de 

crias foi feita para os indivíduos das populações de Ilhabela e Boracéia usando teste de regressão. As 

análises foram feitas com o programa R (R Development Core Team, 2009). 

 

Experimento de manipulação de alimento e morfometria 

Testamos a influência da quantidade de alimento disponível aos imaturos no seu tamanho. 

Durante quatro meses entre novembro 2010 e fevereiro de 2011, acompanhamos ninhos-armadilha 

que foram ocupados por fêmeas de T. diversipes no Laboratório de Abelhas. Ao observar o término 

da construção de uma célula (após acompanhar o comportamento da fêmea por uns dias), o tubo 

contendo o ninho foi retirado do bloco de madeira e foi examinado. Com auxílio de paquímetro 



 

 

digital foi medido o espaço da carga de pólen contida em cada célula, e a última célula da série 

construída teve uma parte de sua carga polínica retirada. A carga polínica retirada foi pesada em 

balança de precisão (Explorer OHAUS) e armazenada em eppendorf no freezer. Também foi 

retirado e pesado todo pólen de cinco células para obter a quantidade de alimento depositada para 

uma larva (N = 5). Os ninhos manipulados foram acondicionados em tubos de ensaio e 

acompanhados diariamente até a emergência. Como controle, foram acompanhados células de 

imaturos que não tiveram o alimento manipulado. Após a emergência, os indivíduos de T. diversipes 

foram mortos com acetato de etila, alfinetados, etiquetados e depositados na Coleção Entomológica 

Paulo Nogueira Neto (CEPANN). Desses indivíduos foram tomadas as mesmas medidas 

mencionadas no item anterior (Fig. 1). Foram feitas análises de ANOVA para avaliar a diferença 

morfométrica entre indivíduos que tiveram o alimento manipulado e não manipulado, e análise de 

regressão para verificar a influência da quantidade de alimento e o tamanho dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Medidas feitas nos indivíduos de Tetrapedia diversipes. A – Largura da cabeça entre os olhos (seta 

pontilhada) e comprimento da cabeça (do ocelo central à fissura do labro). B – Distância intertegular.  
 

 

Resultados 

Morfometria dos indivíduos de Ilhabela e Boracéia 

Nos 241 indivíduos medidos, 67 da Estação Biológica de Boracéia e 174 da Ilhabela (Tab. 

1), verificamos diferença no comprimento da cabeça das abelhas entre as duas populações (F = 

69,39; g.l= 1; p = 0,0001) (Fig. 2).  
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Tab. 1. Valor médio e desvio padrão das medidas tomadas nos machos e fêmeas de Tetrapedia 

diversipes das populações de Ilhabela e Boracéia.  
Localidade Sexo N Comprimento 

da cabeça (mm) 

Largura da 

cabeça (mm) 

Distância 

inter-tegular (mm) 

Massa seca (mg) 

Ilhabela ♂ 105 2,07 ± 0,13 2,73 ± 0,10 2,09 ± 0,11 22,98 ± 0,11 

 ♀ 69 2,11 ± 0,16 2,74 ± 0,11 2,13 ± 0,12 23,02 ± 0,12 

Boracéia ♂ 30 1,86 ± 0,17 2,7 ± 0,11 2,07 ± 0,12 22,96 ± 0,12 

 ♀ 37 1,92 ± 0,09 2,74 ± 0,18 2,09 ± 0,10 22,99 ± 0,10 

 

 

Figura 2. Comprimento da cabeça de indivíduos de Tetrapedia diversipes emergentes das populações 

estudadas. O box plot mostra a mediana, os quartis e o máximo e mínimo dos valores obtidos para este 

comprimento. 
 

Na população de Ilhabela as fêmeas são maiores que os machos no que se refere à massa 

seca (F = 5,114; g.l= 1; p = 0,02). Na Boracéia não foi verificada diferença significativa entre os 

sexos. Quando comparamos todas as fêmeas com todos os machos, independente da população de 

origem, verificamos que a massa seca das fêmeas de T. diversipes foram estatisticamente maiores 

que a dos machos (F = 4,989; p = 0,026) (Fig. 3). As demais medidas não apresentaram diferenças 

entre os sexos.  

 

Figura 3. Massa seca (mg) dos indivíduos do sexo masculino e feminino das duas populações de Tetrapedia 

diversipes  estudadas. A medida é referente aos valores médios de todos os indivíduos de cada sexo, 

independente da população de origem. 
 



 

 

As 241 células de T. diversipes das populações de Ilhabela (174) e Boracéia (67) tinham 

volume semelhante (Tab. 2). Nas duas populações a maioria das células (> 80%) tinham volume 

próximo ao valor médio (entre 22 mm
3 

e 30 mm
3
). 

Não foi verificada relação entre as medidas corpóreas das abelhas e volume das células de 

cria para os indivíduos de Ilhabela. Na população de Boracéia verificamos uma relação entre a 

massa seca e volume da célula (F = 9,751; g.l = 65; p = 0,002, R
2
 = 0,11) e entre largura da cabeça e 

volume (F = 8,955; g.l = 65; p = 0,003, R
2
 = 0,10).  

 

Tabela 2. Medidas das células de T. diversipes, das quais os indivíduos analisados 

emergiram. 
 

 

 

 

* Foram retiradas desta análise quatro células de Boracéia e três de Ilhabela cujo diâmetro dos 

ninhos foi de 0,8 cm. 

 

Experimento de manipulação de alimento e morfometria 

Vinte e seis indivíduos de T. diversipes emergiram das células acompanhadas: 13 foram de 

células com alimento manipulado e 13 sem manipulação (controle) (Anexo 1). Os indivíduos 

provenientes de células controle foram estatisticamente maiores que os indivíduos com alimento 

retirado em todas as medidas analisadas: largura da cabeça (F = 55,53; g.l = 25; p = 0,0001), 

comprimento da cabeça (F = 31,03; g.l = 25; p = 0,0001) e massa seca (F = 59,11; g.l = 25; p = 

0,0001) (Fig. 4). O alimento dos indivíduos das células controle pesaram em média 89,28 mg ± 8,13. 

Entre os indivíduos emergentes de células manipuladas verificamos que aqueles que 

receberam mais alimento (os que tiveram menor quantidade de alimento retirada da célula) foram 

maiores com relação a todas as medidas analisadas: largura da cabeça (R
2
 = 0,27; g.l = 11; p = 0,03); 

comprimento da cabeça (R
2
 = 0,14; g.l = 11; p = 0,11); e massa seca (R

2
 = 0,72; g.l = 11; p = 

0,0001) (Fig. 5). No entanto, o valor de R
2 

foi alto apenas quando analisamos a medida de massa 

seca (R
2
 = 0,72). 

  

Local Número de células Comprimento das células 

(mm) 

Média do volume das células 

(mm3) 

Boracéia 64* 0,97 ± 0,07  0,27 ± 0,035  

Ilhabela 171* 0,89 ± 0,09  0,25 ± 0,03  
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Figura 4. Comparação das medidas morfológicas dos indivíduos de T. diversipes emergentes do Laboratório 

de Abelhas no município de São Paulo do experimento com manipulação de alimento (n = 26, sendo 13 

controles e 13 manipulados). O box plot mostra a mediana, os quartis e o máximo e mínimo da: A) Largura 

da cabeça; B) Comprimento da cabeça; C) Massa seca. 
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Figura 5. Regressão linear entre as medidas morfológicas de indivíduos de T. diversipes emergentes (n = 13) 

e o peso do pólen retirado de cada célula. A) Largura da cabeça; B) Comprimento da cabeça; C) Massa seca. 
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Discussão 

Indivíduos de Tetrapedia diversipes diferiram no comprimento da cabeça entre as duas 

populações estudadas. Também foi verificado que abelhas que tiveram acesso a uma maior 

quantidade de alimento atingiram maiores tamanhos. Os indivíduos controle foram maiores que os 

manipulados, e entre os manipulados os que receberam mais alimento também foram maiores. No 

entanto, quando relacionamos as medidas dos indivíduos das duas populações com o volume de suas 

células de cria não achamos uma forte correlação. 

Abelhas de diferentes populações podem exibir pequenas modificações morfológicas. De 

uma forma geral, as diferenças morfométricas são encontradas em populações de abelhas que não 

mantêm fluxo gênico e são separadas como subespécies (Amssalu et al. 2004, Borsuk & Olszewski 

2010). As populações estudadas estão separadas por 52 Km, e altitudes de 499 m em Boracéia e 7 m 

em Ilhabela, assim não há fluxo gênico entre elas, o que pode provavelmente explicar a diferença no 

comprimento da cabeça entre os indivíduos de T. diversipes nas populações estudadas. Para esta 

mesma espécie de abelhas, Neves (2012) encontrou na Bahia que indivíduos de três populações de 

T. diversipes separadas por até 500 metros apresentaram distintos padrões morfológicos baseados na 

morfometria das asas, a autora sugere que o baixo fluxo gênico entre as populações pode explicar a 

diferença encontrada.  

Roulston & Cane (2000) sugerem que para espécies de abelhas que nidificam em cavidades 

naturais, o tamanho da cavidade utilizada é muito importante para a quantidade de alimento 

aprovisionado. As fêmeas de T. diversipes nidificam em cavidades naturais (Camillo 2000). Mas, no 

caso das populações estudadas, a ausência de relação entre o tamanho das abelhas com o tamanho 

das células de cria pode ser explicada pela falta de variação entre os tamanhos das células 

construídas. Os ninhos armadilhas oferecidos tiveram um diâmetro padrão (0,6 cm), portanto o 

espaço disponível para as abelhas construírem os ninhos tende a ser semelhante. Mesmo as abelhas 

emergidas nas sete células (dois ninhos) cujos diâmetros dos ninhos foi de 0,8cm não encontramos 

grande diferença. As medidas corpóreas dos individuos que emergiram destas células foram 

similares à média da população. A quantidade de alimento armazenado pode variar caso a fêmea 

construa células mais longas. Porém, não temos os dados da quantidade de alimento disponível para 

as abelhas de Ilhabela e Boracéia. Isso fica mais claro se analisarmos os volumes das células 

construídas. Nas duas áreas a maior parte das células construídas (aproximadamente 80%) teve um 

volume próximo da média. Assim, a fraca relação entre o tamanho das abelhas e o volume das 

células pode ser conseqüência de grande parte das células terem volumes próximos.  



 

 

O tamanho corpóreo das abelhas pode estar relacionado ao seu sucesso reprodutivo de várias 

formas. Abelhas maiores têm maior capacidade de vôo, maior potencial de aprovisionamento, e 

provavelmente ingeriram maior quantidade de alimento destinada aos indivíduos quando larvas 

(Johnson 1990, Ribeiro 1994, Araújo et al. 2004, Rooijakkers & Sommeijer 2009). A variação no 

tamanho corpóreo, em muitos casos é associada ao sexo. Fêmeas de T. diversipes foram maiores que 

os machos em todas as medidas analisadas, porém, apenas a massa seca foi significativamente 

diferente. No caso da variação intersexual, de uma forma geral, as fêmeas são maiores que os 

machos (e.g Lassioglosum zephyrum - Klostermeyer et al. 1973, Ceratina calcarata - Johnson 1990, 

Colletes halophilus - Rooijakkers & Sommeijer 2009). 

Variação nas medidas morfológicas do corpo das abelhas provavelmente não são hereditárias 

(Tepedino et al. 1984), mas tem ligação com o tamanho da mãe através de mecanismos não 

genéticos. Existem registros de relação entre o tamanho da mãe com o tamanho da célula de cria 

(Kamm 1974, Tepedino & Torchio 1989), entre o tamanho da mãe com a quantidade de alimento 

aprovisionado (Boomsma & Eickwort 1993), entre o tamanho da célula de cria e a quantidade de 

alimento aprovisionado (Krombein 1967, Johnson 1990), entre a quantidade de alimento e o 

tamanho das abelhas emergidas (Klostermeyer et al. 1973, Danforth 1990, Johnson 1990) e entre o 

tamanho da célula de cria e tamanho das abelhas emergidas (Klostermeyer et al. 1973, Kamm 1974, 

Alcock 1979, 1999, Tepedino & Torchio 1982). Fêmeas maiores de Centris palida demostraram 

maior capacidade de aprovisionamento (Alcock 1979). A maior capacidade de forrageio das abelhas 

maiores pode ser constatada em indivíduos de seis espécies de Meliponini, onde abelhas maiores 

atingem maiores distâncias de vôo (Araújo et al. 2004).  

O experimento de manipulação de alimento mostrou que a retirada de porções do alimento 

aprovisionado resultou, como esperado, em indivíduos menores, já que as larvas tiveram acesso à 

menor quantidade de alimento. A influência na quantidade de alimento ingerido e o tamanho das 

abelhas emergidas já foi reportada para algumas espécies. Em Megachile rotundata há uma forte 

relação entre o peso da provisão e o peso e sexo da progênie resultante (Klostermeyer et al. 1973, 

O’Neill et al. 2010), nesse caso as fêmeas foram relacionadas com as células com maiores 

provisões. O mesmo resultado foi encontrado em indivíduos de Calliopsis persimilis (Danforth 

1990). Em Ceratina calcarata abelhas maiores foram as que receberam mais alimento quando larva 

e as fêmeas maiores têm uma maior capacidade de forrageio e constroem células com mais 

alimentos (Johnson 1990). Os nossos dados de manipulação da quantidade de alimento ingerida por 

indivíduos de T. diversipes corroboram a nossa expectativa de que abelhas maiores ingeriram mais 

alimento quando larvas. 
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Concluímos que para os indivíduos de T. diversipes existe uma relação positiva entre o 

volume da célula de cria, quantidade de alimento destinado às larvas e tamanho das abelhas adultas 

que emergem destas células. As abelhas provenientes das populações de Ilhabela e Boracéia 

mostraram uma tendência de relação entre abelhas maiores emergirem de células de cria maiores. 

No entanto, a relação foi fraca devido à pouca variação no tamanho das células. Quando foi retirado 

alimento das abelhas, a relação do tamanho corpóreo, em especial massa seca, com a quantidade de 

alimento disponível foi maior. Em células de cria com mais alimento emergem abelhas maiores. 
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Anexo  
 

Anexo 1. Indivíduos de Tetrapedia diversipes emergidos de ninhos armadilhas no Campus da 

Universidade de São Paulo. Dos 26 indivíduos emergidos, o alimento não foi manipulado 

(controle) em 13 e em outros 13 o alimento foi retirado (manipulado). As abelhas foram medidas 

e a valor do peso do pólen é referente à quantidade de massa polínica retirada de cada célula. As 

abelhas de células controle não tiveram alimento retirado.  
Ninho 

 

Largura  

da cabeça (mm) 

Comprimento 

da cabeça (mm) 

Massa seca 

 (mg) 

Peso do pólen  

retirado (mg) 

controle 3,16 2,16 23,20 - 

controle 2,83 1,83 22,97 - 

controle 3,16 2 23,27 - 

controle 3,08 2,08 23,20 - 

controle 3 2 23,20 - 

controle 3,04 2,99 23,22 - 

controle 3,14 3,13 23,28 - 

controle 3,09 3,1 23,05 - 

controle 3,24 3,34 23,18 - 

controle 3,16 3,05 23,29 - 

controle 3,13 3,14 23,12 - 

controle 3,05 2,98 23,2 - 

controle 3,1 2,99 23,35 - 

manipulado 2,83 1,83 23,04 5,3 

manipulado 2,83 1,91 22,89 5,7 

manipulado 2,91 1,83 22,97 6 

manipulado 2,91 2 22,81 7,3 

manipulado 2,62 1,67 22,88 7,4 

manipulado 2,83 2 22,89 10,2 

manipulado 2,4 1,77 22,85 10,9 

manipulado 2,55 1,76 22,77 12,4 

manipulado 3 1,62 22,64 12,5 

manipulado 2,57 1,75 22,54 14,5 

manipulado 2,41 1,66 22,51 14,8 

manipulado 2,58 1,8 22,73 15,7 

manipulado 2,58 1,75 22,58 16,3 
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Capítulo 4 – Plantas produtoras de óleo floral produzem odores?* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este manuscrito foi elaborado em colaborção com a Dra. Anita Marsaioli
1
 
 
e o Dr. Muhammad 

Haleem
1
 que foram responsáveis pelas analises quimicas dos odores voláteis. 

 

1
 Instituto de Química, Departamento de Quimica Orgânica, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas - São Paulo. 

  



 

 

Capítulo 4 – Plantas produtoras de óleo floral produzem odores voláteis? 
 

Resumo – Existe uma dependência mútua entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de 

óleo.  Essas espécies de abelhas são solitárias e precisam achar as fontes de óleo para alimentar as larvas e/ou 

construir o ninho. Outras associações de dependência mútua entre plantas e abelhas solitárias mostram que as 

abelhas utilizam odores florais produzidos pelas plantas para localizar a planta fonte de recurso. Para saber se 

as plantas produtoras de óleo floral produzem odores voláteis e se esses odores são atrativos para as abelhas 

coletoras de óleo, nós procuramos voláteis em indivíduos de uma espécie: Byrsonima intermedia. As coletas 

de odores voláteis foram feitos com a técnica de dynamic headspace. O material foi analisado em GCMS e as 

substâncias foram identificadas. Após as análises não encontramos produção de odores voláteis nos 

indivíduos de B. intermedia. No entanto, plantas produtoras de óleo de outras famílias e algumas espécies de 

Malpighiaceae produzem estes compostos. Para outras espécies de plantas produtoras de óleo verificou-se a 

produção de odores voláteis nas flores e no óleo. Se indivíduos de B. intermedia produzirem voláteis, 

provavelmente, os esses compostos não são produzidos pela flor. 

Palavras-chave: abelha solitária; Centridini; interação; cerrado; Malpighiaceae; Byrsonima. 
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Introdução 

A interação entre plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo foi 

inicialmente descrita por Vogel (1969). Aproximadamente 2400 espécies de plantas pertencentes a 

10 famílias produzem óleo floral que são produzidos e armazenados em glândulas denominadas 

elaióforos (Vogel 1974). O óleo é o principal recurso floral destas espécies e é coletado por cerca de 

330 espécies de abelhas especializadas que polinizam suas flores (Neff & Simpson, 2005). Estas 

espécies de abelhas coletam óleo floral e utilizam-no na construção do ninho e no alimento larval, 

misturado com pólen (Buchmann 1987). As abelhas coletoras de óleo floral são solitárias, ou seja, a 

cria não tem contato com a geração anterior (Michener 2007). Dessa forma, as fêmeas ao emergirem 

devem ser hábeis para encontrar os recursos necessários à sobrevivência e para sua prole. As 

adaptações morfológicas e comportamentais que permitem a este grupo coletar os óleos florais já 

foram descritas (Neff & Simpson 1981). No entanto, não é conhecido como as abelhas identificam 

as fontes de óleo. 

Voláteis florais desempenham um papel de destaque na atração de visitantes florais, que 

preferem flores com odor em detrimento das sem odor (Knudsen et al.1999, Kunze & Gumbert 

2001, Raguso & Willis 2002, Schiestl 2004, Ayasse 2010, Ayasse et al.2011). Bioensaios mostram 

que visitantes florais podem discriminar qualitativamente e quantitativamente a composição do 

aroma floral (e.g., Heath et al. 1992, Ômura et al. 1999, Andersson 2003, Andersson & Dobson 

2003). Em espécies de abelhas que restringem a coleta de pólen a plantas de um mesmo gênero ou 

família (abelhas oligoléticas), foi verificado que voláteis florais altamente específicos seriam a 

chave para o reconhecimento das plantas hospedeiras (Dobson & Bergström 2000, Burger et al. 

2011). Recentemente, foi verificado que os odores florais de Lysimachia punctata (Myrsinaceae), 

planta que oferece óleo floral como recompensa, foi responsável pela atração da abelha coletora de 

óleo floral do Velho Mundo: Macropis fulvipes - Melittidae (Dötterl & Schäffler 2007). Assim como 

as abelhas oligoléticas, as abelhas coletoras de óleo floral são solitárias e tem forte dependência do 

recurso floral para completar seu ciclo de vida. Como já foi demonstrada a importância dos voláteis 

florais na atração de espécies de abelhas oligoléticas e abelhas coletoras de óleo floral do velho 

mundo, nós esperamos que as espécies de plantas produtoras de óleo floral no cerrado brasileiro 

produzam voláteis e que estes voláteis sejam reconhecidos pelas abelhas coletoras de óleo floral e o 

utilizem como sinal de atração. Desta forma, investigamos se Byrsonima intermedia produz odores 

voláteis. 

 

 



 

 

Metodologia 

Área de estudo 

O trabalho foi realizado na Estação Ecológica de Itirapina (EEI), situada nos municípios de 

Itirapina e Brotas (22º00' - 22º15'S, 47º45' - 48º00'W, 720-750m de altitude). As coletas foram nos 

dias 14 de outubro e 10 de dezembro de 2010 e 27 de janeiro, 25 de novembro e 20 de dezembro de 

2011. A EEI tem uma área de 2.300 hectares, a vegetação é composta por espécies de cerrado, com 

fisionomias principalmente de campo sujo, campo limpo e campo cerrado. 

 

Extração e teste de atratividade dos odores florais 

A extração dos odores voláteis foi feita com a técnica de dynamic-headspace. A coleta de 

odores florais usando esta técnica consistiu em fechar uma inflorescência usando sacos de 

polietileno (Toppits®) por uma hora. O ar contido nesse espaço foi sugado por uma bomba de 

membrana, e os voláteis emitidos foram armazenados em uma mistura (1:1) de Tenax-TA (mesh 60–

80, Supelco) e Carbopack X (mesh 40–60, Supelco) contidos em tubos de vidro (100 mm de 

comprimento, 4 mm de diâmetro interior) e fixados entre lã de vidro. As coletas foram realizadas em 

cinco dias. Foram feitas cinco coletas (cinco dias). Em cada dia foi realizada a coleta do odor floral 

das inflorescências (em flores recém-abertas, de uma inflorescência com 10 a 20 flores), de ramos 

sem flores e uma amostra do ambiente (controle). As amostras obtidas foram armazenadas no 

freezer até a realização das análises químicas de cromatografia gasosa e espectrometria de massa 

segundo protocolo apresentado em (Ayasse et al. 2000, 2003). Posteriormente, as amostras obtidas 

foram analisadas em cromatógrafo gasoso e espectrômetro de massa (GCMS). As análises de GCMS 

foram realizadas no Departamento de Química Orgânica da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp).  
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Resultados 

Após as análises do conteúdo das flores de Byrsonima intermedia que foi coletado com a 

mistura (1:1) de Tenax-TA e Carbopack X fixadas encontramos quatro compostos químicos, todos 

ácidos associados ao óleo, não foi verificado a presença de voláteis (Fig. 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Os gráficos mostram o resultado da análise de GCMS, no qual é possível verificar o tempo de 

retenção e os picos dos voláteis que foram armazenados na mistura de Tenax-TA e Carbopack X.de etila das 

flores de Byrsonima intermedia. Os números indicados nos picos dos gráficos são as substâncias 

identificadas, elas são: 1) 3,7 Ácido diacetoxyicosanoico. 2)- Nonacosano, 3) – Ácido byrsonico. 4) – 5 

Hidroxi – 4,7 dimetoxyflavonona. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Discussão 

Ao contrário da nossa expectativa não encontramos odores voláteis nas amostras de 

Byrsonima intermedia, apenas achamos ácidos e componentes do óleo. É bem conhecido que as 

abelhas não utilizam apenas o sinal visual para a orientação, a sinalização olfativa também é 

importante para encontrar as fontes florais. Isso é válido para visitantes florais em busca de pólen 

(Milet-Pinheiro et. al. 2012), óleo (Dötterl & Schäffler 2007). Os odores florais são considerados 

importantes para a sinalização à longa distancia (Knudsen et. al. 1999), e para abelhas sem 

experiência de forrageio (Roy & Raguso 1997, Dötterl et. al. 2005). 

Algumas espécies de abelhas especialistas no recurso floral utilizam odores florais para 

discriminar a fonte de recurso (Dobson & Bergstrom 2000). Machos da tribo Euglossini coletam 

odores voláteis em flores, especialmente em Orchidaceae, e são atraídos por esses odores (Eltz et. al. 

2006, Teichert et. al. 2009). Odores florais também são sinais chave para a atração de espécies de 

abelhas oligoléticas (Dobson 1987, Milet-Pinheiro et. al. 2012). Em muitos destes casos os odores 

voláteis são do pólen, originários do pollenkitt, e contrasta com os odores produzidos em outras 

partes florais (Dobson & Bergström 2000). As abelhas oligoléticas são solitárias e estreitamente 

dependentes das fontes de pólen (Cane & Sipes 2006). Estudos de interação entre abelhas 

oligoléticas e suas fontes de pólen mostraram que as plantas produzem odores que são o sinal de 

atração para suas abelhas especialistas, e que para as abelhas sem experiência de forrageio a resposta 

aos odores florais é mais forte (Dobson & Bergström 2000, Dötterl et. al. 2005, Andrews et. al. 

2007).  

As abelhas coletoras de óleo são solitárias e dependem do óleo para completar o ciclo de 

vida. O óleo é utilizado junto ao pólen como alimento larval e é utilizado para impermeabilização 

dos ninhos (Buchmann 1987). A alta dependência do recurso floral e o comportamento solitário 

obrigam a abelha a ser hábil para encontrar o recurso mesmo sem experiência previa de forrageio. 

Na Europa apenas algumas espécies de Lysimachia (Myrsinaceae) produzem óleo floral, que é 

coletado por abelhas do gênero Macropis (Mellitinae) (Vogel 1986). Estudos de ecologia química da 

interação entre Lysimachia punctata e Macropis fulvipes verificaram que as plantas produzem 

odores florais e esses odores atraem os indivíduos de M. fulvipes (Dötterl et. al. 2005, Dötterl, & 

Schäffler 2007, Schäffler et al. 2012). No entanto, nós não encontramos produção de odores voláteis 

nos indivíduos de Byrsonima intermedia estudados. No trabalho de Dötterl, & Schäffler (2007), eles 

verificaram que os odores voláteis foram produzidos nas flores e no óleo e que esses odores foram 

importantes na atração das fêmeas de M. fulvipes. As coletas dos odores florais no trabalho de 

Dötterl, & Schäffler (2007) foram feitas com a técnica de dynamic headspace, que foi a mesma 
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utilizada por nós e é bastante estabelecida e utilizada em trabalhos para analisar odores florais em 

outras espécies de plantas (Dobson et al. 2005, Ayasse 2010). Acreditamos em duas explicações 

para não encontramos odores voláteis em B. intermedia: indivíduos desta espécie não produzem 

voláteis; ou os voláteis não são produzidos pela flor, mas em outra parte, provavelmente o óleo. 

Recentemente Dötterl (com. pessoal) afirmou que extraiu de algumas espécies de Malpighiaceae 

compostos atrativos para as abelhas coletoras de óleo. Dessa forma, estudos de ecologia química 

com espécies de Malpighiaceae podem tentar coletar odores florais vinculados ao óleo. 
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Conclusão Geral 

 

A interação entre as plantas produtoras de óleo floral e as abelhas coletoras de óleo variou 

espaço-temporalmente. Essa interação foi influenciada pela abundância das plantas. A presença da 

espécie super-generalista Byrsonima intermedia estruturou a rede de interação e manteve as 

interações das espécies localmente raras. Além disso, as espécies e interações compartilhadas entre 

as áreas foram aquelas com maior grau de interação.  

Individuos de Tetrapedia diversipes emergidos em celulas maiores foram maiores nas 

medidas de massa seca e largura da cabeça. Individuos de T. Diversipes que receberam mais 

alimento quando larva foram maiores ao emergirem. 

A coleta de odores voláteis das flores de Byrsonima intermedia não revelou a presença de 

compostos voláteis. 


